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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

 
Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, 
to dar. Bardziej od 
pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 
mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba 
pisać tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

EN
He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. The 
only thing he likes 
more than writing 
is meeting other 
people. He also likes 
being on the road, 
buying albums in 
stores (not online), to-
mato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PRASOWE

 NASI AUTORZY

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

EN
A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a business-
man, a social activist 
and the CEO of 
Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues to 
swim in spite of his 
seasickness. He is 
never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA
 
Coach, trener, desi-
gner. Specjalizuje 
się w projektowaniu 
myślenia w biznesie 
, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowe-
go miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

EN
A coach, trainer and 
life designer. She 
specializes in thinking 
design in business, 
art and culture. She 
speaks from the bot-
tom of her heart. She 
is interested in new 
technologies and the 
recent knowledge of 
human brain. The orig-
inator and co-owner 
of Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first Polish 
lifestyle place where 
one can learn thinking 
design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

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

EN
He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two nov-
els to his credit too. 
He listened to Mar-
iusz Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.

FOT. EDYTA BARTKIEWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA



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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

FOT. JOANNA OGÓREK 

 
Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył gofor-
world.com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

EN
It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He carries 
tonnes of haters 
in his backpack for 
having his own opin-
ions. But here he is 
always on the road, 
far away from all of 
them. He created 
goforworld.com to 
avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Can-
ada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

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

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

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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J A Z Z  J E S T  A F R O D Y Z J A K I E M

JAZZ JEST 
    AFRODYZJAKIEM
LUBIŁ POJAWIAĆ SIĘ TU I ÓWDZIE W NAJWZNIOŚLEJSZYCH DLA 
JAZZU MOMENTACH. A MOŻE TO JAZZ AKURAT POJAWIAŁ SIĘ 
W JEGO NAJWZNIOŚLEJSZYCH MOMENTACH? TAK CZY INACZEJ, 
RENOMY WIRTUOZA GITARY BASOWEJ NIE ZDOBYWA SIĘ ZA NIC. 
DRODZY PAŃSTWO, MARCUS MILLER W „LIVE&TRAVEL”.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski



Zacznijmy od liczb. Nagrałeś tyle 
albumów, że webmaster twojej strony 
internetowej musiał zainstalować 
w dziale „Dyskografia” odrębne narzędzie 
wyszukiwania. Wiesz ile konkretnie 
albumów nagrałeś?
Nie... Myślę, że jakieś 500 albo 600, gdzieś 
w tych okolicach... To wszystko jako muzyk 
studyjny, ale też jako lider zespołu, produ-
cent i tak dalej. Cholernie dużo!

Po tych wszystkich płytach i sesjach 
nagraniowych jest jeszcze coś, co cię może 
zaskoczyć?
Może, ale widziałem już naprawdę dużo, mó-
wię ci. Widziałem jak różni ludzie tworzą mu-
zykę, każdy z nich używał innych sposobów 
by znaleźć w niej ten magiczny czynnik. A ja 
to wszystko widziałem. Zawsze opowiadam 
ludziom historie, jak to jeden muzyk tworzył 
w ten sposób, a inny w zupełnie odmienny. 
Mam ich dużo do opowiedzenia.

Masz swój własny ulubiony sposób 
tworzenia muzyki?
Komponuję muzykę od wielu lat. Na samym 
początku miałem taki jeden sposób, ale po-
tem zdałem sobie sprawę, że jeśli za każdym 
razem tworzysz takimi samymi metodami 
to jest niebezpieczeństwo, że twoje piosenki 
też będą takie same. Więc jakieś dwadzieścia 
lat temu zacząłem zmuszać się do poszuki-
wania i stosowania nowych dróg tworzenia 
muzyki. Czasami komponuję bez instrumen-
tu – po prostu idę ulicą, zapisuję wszystko 
w  myślach. Czasami piszę też oczywiście 
na instrumencie. Większość moich piose-
nek stworzyłem na fortepianie, ale czasami 
zaczynam też z basem albo linią wokalu. Po 
prostu próbuję różnych rzeczy. Staram się 
też pisać w różnych miejscach zamiast sie-
dzieć cały czas w studio. W końcu inspirują 
nas wszystkich różne rzeczy.

Skoro cały czas szukasz nowych metod 
tworzenia i inspiracji to musisz się też 
cały czas uczyć wszystkiego co możliwe 
o świecie.
Stary – cały czas i  zawsze! I  wiesz co jest 
naprawdę cool w tym co robimy? To, że ni-
gdy nie ma końca. Wiesz, ludzie podchodzą 
do mnie i  mówią: „człowieku, jesteś mi-
strzem!”. A prawda jest taka, że w muzyce 
nie ma tak wielu mistrzów, jak się innym 
wydaje, bo cały czas jest coś, czego się mo-
żesz nauczyć. Nie wydaje mi się, żeby ludzie, 
których naprawdę podziwiam, uznawali sie-
bie za mistrzów. Herbie Hancock czy Stevie 
Wonder są wciąż bardzo zainteresowani od-
krywaniem różnych rzeczy. Myślę, że to jest 
naprawdę fajny czynnik w byciu muzykiem, 
czy w ogóle artystą.

Wróćmy do twoich początków. Obecnie je-
steś multiinstrumentalistą, dlaczego więc 
na początku swojej drogi wybrałeś bas? 
Dlaczego nie saksofon albo fortepian, na 
których przecież też grasz?
Zacząłem z fortepianem, bo mój ojciec był 
pianistą, więc podchwyciłem to szybko. 
Zacząłem uczyć się gry na klarnecie i sakso-
fonie kiedy miałem jakieś 10 lat. Ale to były 
lata 70-te. Chciałem wtedy grać soul i funk. 
Fortepian był okej, saksofon też, ale kiedy 
zagrałem pierwsze dźwięki na basie stwier-
dziłem „o kurczę, to jest ten instrument, na 
którym chcę grać”. Czułem się, jakbym był 
w centrum muzyki. Kiedy posłuchasz nagrań 
z tamtych lat to zdasz sobie sprawę, że bas 
jest tam równie głośny jak reszta instrumen-
tów, czasami nawet głośniejszy od perkusji. 
Wszystkie rytmy, wszystkie fajne zagrywki 
pochodziły z linii basowych. Dlatego kiedy 
pierwszy raz na nim zagrałem to uznałem, że 
to instrument dla mnie.

A zaczynałeś bardzo wcześnie – miałeś 
15 lat, kiedy grywałeś w Nowym Jorku 
z Bobbi Humphrey i Lonniem Listonem 
Smithem. Od tego czasu twoja kariera 
trwa nieprzerwanie. Brałeś kiedyś w ogóle 
pod uwagę, że mógłbyś rzucić muzykę 
i zająć się czymś innym?
Tak jak mówisz – jestem muzykiem odkąd 
skończyłem jakieś 14 czy 15 lat, więc nie wiem, 
co innego mógłbym robić. Ale w  sumie ko-
cham dzieci, takie w wieku od 7 do 15 lat. My-
ślę, że gdybym nie był muzykiem to robiłbym 
coś, co byłoby z nimi związane. Dobrze się czu-
ję w ich otoczeniu. Kiedy moje dzieciaki były 
w tym wieku byłem trenerem drużyny futbolo-
wej i naprawdę mi się podobało, więc może ro-
biłbym coś podobnego? Ale nie wiem tego na 
pewno, bo jestem muzykiem przez całe życie. 
A że mój ojciec też był muzykiem to takie życie 
jest jedynym, jakie widziałem i jakie znam.

Więc może uczyłbyś dzieci muzyki?
W tym celu poszedłem do szkoły. Poszedłem 
na uniwersytet bo planowałem być nauczy-
cielem muzyki. Ale wtedy moja kariera profe-
sjonalnego muzyka zaczęła się rozwijać i zde-
cydowałem się pójść w tę stronę. 

Na szczęście dla nas wszystkich.
(śmiech)

Wiem, że współpracujesz teraz z UNESCO 
i za twoim nowym albumem „Afrodeezia” 
stoi pewna opowieść z tym związana, 
ale zanim do tego dojdziemy chciałbym 
zapytać cię o coś innego: co jest twoim 
ulubionym afrodyzjakiem?
O, chłopie. Muzyka. Bardzo rytmiczna, gro-
ovy piosenka, ze świetną partią basu, która 

powtarza się cały czas i wpadasz dzięki niej 
w trans. A jeśli dodasz do tego jeszcze jakąś 
świetną melodię, np. w stylu Milesa Davisa, to 
wyjdzie ci coś wspaniałego.

Jazz sprawia, że kochasz cały świat?
Owszem. Sztuka poprawia wszystko i spra-
wia, że doceniasz swoje życie. Ona ci je 
pokazuje, ale w naprawdę inny sposób. Pa-
trzysz na nie i myślisz „wow, nigdy nie spoj-
rzałem na to z tej strony, z perspektywy mo-
jego miasteczka jakoś inaczej to wyglądało 
i nie wpadłbym na to, gdyby nie pokazał mi 
tego artysta”.

Wspomniałeś wcześniej o piosence, 
która jest bardzo „groovy”. W języku 
polskim mamy ten problem, że nie mamy 
odpowiednika na słowo „groove”, więc 
zdarza nam się używać oryginalnego 
angielskiego słowa. Jak byś wyjaśnił 
czym jest „groove” komuś, kto nie ma 
o tym pojęcia?
Groove to pewien krótki rytm, który się po-
wtarza w piosence. Ten rytm jest tak dobry, 
tak fajny, że przez ten fakt powtarzania wpra-
wia cię w odpowiedni nastrój, trochę jakbyś 
wpadał w trans. To piękno powtarzalności. 
Groove pochodzi z  Afryki. W  tamtejszych 
wioskach są bębniarze, którzy grają to całymi 
godzinami, a ludzie przez cały czas do tego 
tańczą. I są wtedy razem. Ten piękny, powta-
rzalny rytm jednoczy wszystkich. To magia 
muzyki afrykańskiej, ale też muzyki tanecz-
nej, bo ona też ma korzenie na Czarnym Lą-
dzie. Zawarty w niej rytm sprawia, że ludzie 
tańczą, zapominają o problemach codzienno-
ści, wpadają w trans.

Muzyka ma wielką siłę oddziaływania na 
społeczności.
Ale musisz w  niej zawrzeć odpowiednią 
dawkę repetytywności, bo po prostu jeśli 
coś się wydarza, a potem znika i nigdy nie 
wydarza się ponownie to jakby ktoś pokazał 
ci przepiękny obraz na 5 sekund po czym 
ukrył go ponownie. A z obrazami jest tak, 
że stoisz przed nim i na niego patrzysz przez 
pół godziny, godzinę. Cały czas gapisz się 
na jedną rzecz, odkrywasz detale, doce-
niasz go coraz bardziej. Muzyka repetytyw-
na, która ma groove, który słyszysz cały 
czas, daje się docenić. Nie tracisz jej – ona 
do ciebie wraca. Myślę, że na tym właśnie 
polega magia groove.

A twój ostatni album „Afrodeezia” ma dużo 
groove?
O tak, bardzo. Jak wspomniałeś wcześniej 
zacząłem współpracować z UNESCO. Popro-
sili mnie, bym stał się rzecznikiem projektu, 
który nazywa się „Slave Route”. Naszym 
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celem jest podniesienie świadomości w spra-
wie niewolnictwa i sprawienie, żeby każdy 
znał jego historię. Chciałem podążyć tą 
ścieżką niewolnictwa i  współpracować 
z  muzykami z  poszczególnych miejsc na 
niej się znajdujących. Grałem z  ludźmi 
z  zachodu Afryki, północy Afryki, Ame-
ryki Południowej, Karaibów, Stanów, więc 
po prostu pokonałem tę trasę. Wszystko to 
zadziałało muzycznie dlatego, że wszędzie 
są te fajne rytmy, które się ze sobą łączą! 
Rytmy z  zachodu i  północy Afryki powę-
drowały z  niewolnikami na Karaiby i  do 
Ameryki Północnej. Kiedy słuchasz rytmów 
zachodnioafrykańskich i  brazylijskich to 
okazuje się, że są bardzo podobne. Karaib-
skie też się z  tym kojarzą. Byłem zafascy-
nowany odkrywaniem tych podobieństw 
i połączeń. Naprawdę dużo wyniosłem z tego 
doświadczenia.

Z jednej strony masz niewolnictwo, z drugiej 
jazz, który jest muzyką wolności. Ciekawe 
połączenie.
Jazz jest rezultatem, reakcją na niewolnictwo. 
Ci Afrykanie, którzy znaleźli się w Ameryce 
jako niewolnicy, mieli ze sobą afrykańskie 
rytmy, afrykański sposób śpiewania, grali 
na instrumentach. Zostali skonfrontowani 
z europejskim myśleniem o muzyce, z jego 
melodyką i harmoniami. Wzięli zatem pewne 
wpływy stąd i stąd i stworzyli coś zupełnie 
nowego – bardzo amerykańskiego. Te nega-
tywne doświadczenia niewolnictwa stały się 
podstawą dla czegoś wspaniałego. Jazz, blues, 
soul, rock'n'roll – one wszystkie są rezultatem 
niewolnictwa.

Na albumie „Afrodeezia” jesteś zatem 
bliżej afrykańskich korzeni jazzu, czy 
europejskiego myślenia?

Chyba bliżej do afrykańskich korzeni, ale 
z  muzykami jazzowymi to nigdy nie wia-
domo. Pierwsza piosenka na płycie, która 
nosi tytuł „Hylife”, jest oparta na rytmach 
z Ghany i Nigerii, ale dodałem do nich swoje 
melodie, harmonie i jazzowe wpływy. Jest 
to więc mieszanka, miks. Oczywiście te 
afrykańskie rytmy są bardzo wyraźne, może 
nawet najwyraźniejsze spośród wszystkich 
płyt, jakie nagrałem.

Przeczytałem gdzieś, że twoja żona 
pomagała budować domy gdzieś 
w Zambii. Wydajecie się bardzo oddani 
idei pomagania ludziom.
Owszem. Moja żona jest fantastyczna. Była 
w Zambii, gdzie rzeczywiście pomagała w bu-
dowie domów. Słuchała tam też miejscowej 
muzyki. Opowiadała mi później o chórze, 
który tam słyszała. To był zespół dziewczę-
cy, który ją zachwycił. Napisałem piosenkę 
„Preacher's Kid”, która zaczyna się właśnie 
od takiego chóru, bo mnie i ją to zainspiro-
wało. Poza tym przydarzyło się jej też być 
nad piękną rzeką – nie pamiętam jej nazwy, 
ale opisywała mi to miejsce jako szczególnie 
piękne. Napisałem więc kolejną piosenkę: 
„B's River” żeby pomóc jej to miejsce opi-
sać, bo nie mogła znaleźć słów żeby oddać 
jego urok. Jak widzisz jej doświadczenia też 
odbijają się w tym albumie.

Jak mówiłeś wcześniej, potomkowie 
afrykańskich niewolników stanęli u podstaw 
naszej współczesnej kultury. Czy to 
dlatego teraz tak łatwo przychodzi ci praca 
z muzykami z innych regionów świata?
Ta muzyka zaczęła się w Afryce, potem doda-
no do niej elementy, które spotkała w Amery-
ce i stała się bardzo mocna i bardzo światowa. 
Kiedy ta muzyka stała się jazzem, rock'n'rol-
lem, kiedy zaczęły ją grywać big bandy, stała 
się bardzo wpływowa na całym świecie. Je-
stem tego wszystkiego świadom, mam też 
niezbędne doświadczenie. Biorąc pod uwagę 
fakt, że muzycy maja generalnie podobne 
podejście do sztuki, jestem w stanie komuni-
kować się z nimi niezależnie od tego z jakiego 
krańca świata pochodzą.

Pozwól, że zapytam o muzyków z jednego 
konkretnego kraju: z Polski. Myślę, że 
możemy powiedzieć, że zaczynałeś karierę 
u boku Michała Urbaniaka. Jak wspominasz 
wasze pierwsze spotkanie?
Usłyszałem jego muzykę w  radio. To było 
w  Nowym Jorku. Byłem jeszcze nastolat-
kiem. Grał wtedy coś, co nazywało się 
fusion. Pamiętam, że pomyślałem, że kom-
pletnie tej muzyki nie rozumiem. W latach 
70-tych w  Stanach Zjednoczonych królo-
wał funk oparty na mocnym, ciężkim bicie 

. . .ZDAŁEM SOBIE SPRAWĘ, 
ŻE JEŚLI ZA KAŻDYM 
RAZEM TWORZYSZ TAKIMI 
SAMYMI METODAMI TO 
JEST NIEBEZPIECZEŃSTWO, 
ŻE TWOJE PIOSENKI TEŻ 
BĘDĄ TAKIE SAME. WIĘC 
JAKIEŚ DWADZIEŚCIA LAT 
TEMU ZACZĄŁEM ZMUSZAĆ 
SIĘ DO POSZUKIWANIA 
I STOSOWANIA NOWYCH 
DRÓG TWORZENIA MUZYKI.

FO
T.

 A
N

N
A

 R
EZ

U
LA

K



MYŚLĘ, ŻE TAKIE 
DOŚWIADCZENIA 
ODBIJAŁY SIĘ W JEGO 
MUZYCE. NADAWAŁ JEJ 
SPECYFICZNĄ DUSZĘ. 
TO TROCHĘ JAK POLSKI 
BLUES – JEGO TWÓRCZOŚĆ 
MIAŁA DZIĘKI TEMU NIECO 
CHARAKTERYSTYCZNEJ 
MELANCHOLII.

means to find this magic element inside of 
it. And I’ve seen it all. I always tell people 
stories about musicians who create in com-
pletely different ways. I have many stories 
like that to tell.

Do you have your own favourite way of 
making music?
I’ve been composing music for many years. 
I had such a method at the very beginning, 
but then I realized that if you compose us-
ing the same methods all the time, there is 
danger that your songs will be identical. So 
around twenty years ago, I started forcing 
myself to search for and apply new meth-
ods of composition. I sometimes compose 
without an instrument. I  simply go down 
the street and write everything down in my 
mind. Of course, I  write on an instrument 
from time to time too. I created most of my 
songs on the piano, but I  sometimes begin 
with bass or the vocal line. I simply try differ-
ent things. I also try to write in various plac-
es instead of sitting in the studio all the time. 
After all, we’re inspired by various things.

If you always look for new methods of 
composition and new inspirations, you also 
have to keep learning everything about 
the world all the time.
Man, all the time and always! And you know 
what is really cool about the thing we do? 
That it’s endless. You know, people approach 
me and say, “Man, you’re a master!” And the 
truth is there aren’t as many masters in music 
as some might think because there’s always 
something you can learn. I don’t think that 
people I really admire consider themselves 
masters. Herbie Hancock or Stevie Wonder 
are still very interested in discovering new 
things. I guess it’s a really nice thing about be-
ing a musician or an artist in general.

Let us go back to your beginnings. You are 
a multi-instrumentalist at the moment so 
why did you choose bass at the beginning 
of your career? Why not the saxophone or 
the piano you after all play too?
I started with the piano because my father 
was a  pianist, so I  quickly picked it up. 
I  started learning to play the clarinet and 
the saxophone when I was around 10. And 
it was in the 70s. I wanted to play soul and 
funk then. The piano was OK, the saxo-
phone was OK, too, but when I played the 
first sounds on bass, I  thought, “Damn, 
that’s the instrument I want to play.” I felt 
as if I  was in the centre of music. If you 
listen to recordings from those years, you 
will realize that bass is as loud as the rest of 
the instruments there; it’s even louder than 
percussion. All rhythms, all nice tunes 

przyjechał do Stanów to to, co go naprawdę 
zszokowało, to fakt, że mógł sobie po prostu 
iść ulicą, wejść do sklepu spożywczego, a tam 
na półkach leżały produkty spożywcze, więc 
najzwyczajniej w świecie mógł kupić coś do 
jedzenia. Myślę, że takie doświadczenia od-
bijały się w jego muzyce. Nadawał jej specy-
ficzną duszę. To trochę jak polski blues – jego 
twórczość miała dzięki temu nieco charakte-
rystycznej melancholii. Sprawiło to, że jest 
unikalna. Myślę, że polscy wykonawcy tam-
tych wszyscy mieli tę cechę w swojej muzyce.

Nagrałeś „Kuyaviak Goes Funky” Zbigniewa 
Namysłowskiego.
O tak! (śmiech)

Pewnie wiesz o tym, że kujawiak to 
tradycyjny polski taniec weselny. 
Próbowałeś kiedyś napisać jakąś piosenkę 
opartą na innym polskim tradycyjnym 
utworze?
Nie, ale właśnie sobie pomyślałem, że to do-
skonały pomysł. To by było naprawdę inte-
resujące. Czy Chopin nie pisał takich utwo-
rów? Brał przecież polskie tańce i  napisał 
na ich bazie klasyczne kompozycje. Tak czy 
inaczej – świetny pomysł, ale musiałbym 
pogadać ze Zbigniewem żeby się upewnić, 
że zrobię to dobrze.

EN

JAZZ IS AN APHRODISIAC

HE LIKED TO APPEAR HERE AND 
THERE IN THE MOST SIGNIFICANT 
MOMENTS FOR JAZZ. OR PERHAPS IT 
WAS JAZZ THAT APPEARED IN HIS MOST 
SIGNIFICANT MOMENTS? IN ANY EVENT, 
ONE DOES NOT BUILD UP A REPUTATION 
OF A BASS VIRTUOSO ON NOTHING. 
LADIES AND GENTLEMEN, MARCUS 
MILLER IN LIVE&TRAVEL.

Let us start with numbers. You recorded so 
many albums that the webmaster of your 
page had to install a separate search engine 
in the “Discography” section. Do you know 
how many albums you recorded exactly?
No... I think there were 500 or 600 of them, 
or something like that All of them as a studio 
musician, but also as a  band leader, a  pro-
ducer and so on. Damn, it’s a lot!

Is there still anything that may surprise 
you after all those albums and recording 
sessions?
Perhaps there is, but I’m telling you I’ve 
already seen a lot. I’ve seen various people 
make music, and each of them used different 

w  metrum 4/4. Muzyka Michała Urbaniaka 
była inna. Była na przykład na 11/8. Albo na 
5/8. Albo na 7/4. Nigdy tego wcześniej nie 
słyszałem. Kiedy dołączyłem do jego zespo-
łu powiedział: „chłopie, to proste” i zaczął 
mi wszystko tłumaczyć. To była prawdziwa 
edukacja. Myślę, że on uczył się z kolei od 
młodych muzyków z Nowego Jorku o soulu, 
o funku. Wydaje mi się, że w ten sposób na-
wiązaliśmy naprawdę świetną relację. Kiedy-
kolwiek gram teraz rzeczy w takich metrach 
zawsze się śmieję, bo kojarzą mi się z Micha-
łem Urbaniakiem.

Pracowałeś też z innymi polskimi 
muzykami, jak choćby z Leszkiem 
Możdżerem, Urszulą Dudziak, Tomaszem 
Stańko, Zbigniewem Namysłowskim. 
Czy polscy muzycy są w jakiś sposób 
inni od muzyków na przykład ze Stanów 
Zjednoczonych?
Pod względem mentalności – nie. Wszyscy ci, 
których wymieniłeś, są poszukiwaczami. Są 
głodni nowych rzeczy. Zobacz – nikt nie robił 
takich rzeczy z głosem jak Urszula Dudziak. 
A robiła to jeszcze w latach 70-tych! Zawsze 
szukała czegoś nowego. Michał Urbaniak, 
Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko – 
wszyscy nieustannie rozglądają się za czymś 
innym. Każde z nich wniosło do jazzu jakieś 
doznania, które wydają mi się bardzo unikal-
ne dla muzyków z  Polski. Szczególnie było 
to odczuwalne w tych czasach, kiedy wyjeż-
dżali z Polski. Michał Urbaniak opowiadał mi 
o tym, jak wygląda Polska, jak miałem 17 lat. 
Pytałem go: „dlaczego zawsze wozisz ze sobą 
mięso?”. Kiedy jeździliśmy np. z Chicago do 
Cleveland zawsze miał w samochodzie mięso. 
Zastawiało mnie to. A on mi odpowiedział: 
„u nas w Polsce kiedy wchodzisz do sklepu 
to widzisz tylko puste półki”. Nie mogłem 
w to uwierzyć. Powiedział mi też, że kiedy 
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came from bass lines. That’s why when 
I first played it, I realized it’s an instrument 
for me.

And you started very early because you 
were 15 years old when you played in New 
York with Bobbi Humphrey and Lonnie 
Liston Smith. Since then on your career 
has never stopped. Have you ever actually 
considered giving up music and taking up 
something else?
Like you said, I’ve been a musician since I was 
14 or 15, so I really don’t know what else I could 
do. But I actually love children, those aged be-
tween 7 and 15. So I think that if I wasn’t a mu-
sician, I would do something connected with 
them. I feel good in their presence. When my 
children were that age, I was a football team 
coach, and I really liked it. So perhaps I would 
do a similar thing? But I don’t know for sure 
because I’ve been a musician all my life. And 
since my father was a musician too, that’s the 
only life I’ve seen and known.

So perhaps you would teach music to 
children?
That’s why I went to school. I went to univer-
sity because I planned to become a music 
teacher. But my career of a professional mu-
sician started developing then, and I decided 
to follow that path.

Fortunately for all of us.
(Laughs)

I know that you currently cooperate with 
UNESCO and that there is a certain story 
behind your new album, Afrodeezia, but 
before we reach that point, I would like to 
ask you about something else: what is your 
favourite aphrodisiac?
Oh, man. It’s music. A  very rhythmical, 
groovy song with an excellent bass part 
that keeps repeating all the time, thanks to 
which you go into a trance. And if you add 
some great melody to that, for instance in 
the style of Miles Davis, you get something 
really brilliant.

Does jazz make you love the whole world?
It does. Art improves everything and makes 
you appreciate your life. Art shows it to you 
but in a  really different way. You look at it 
and think, “Wow, I’ve never looked at it from 
that perspective; it looked somehow different 
from the perspective of my town, and I would 
never think about that if the artist hadn’t 
shown it to me.”

You mentioned that very groovy song 
before. In Polish, we face a problem because 
we do not have an equivalent of “groove” 
and sometimes use the original English 

word instead. How would you explain the 
word “groove” to someone who does not 
have the faintest idea about it?
Groove is a certain short rhythm that keeps 
repeating in a song. That rhythm is so good, 
it’s so nice that through this very process of 
repetition it puts you in the appropriate mood. 
It’s something like falling into a trance. It is 
the beauty of repetition. Groove comes from 
Africa. There are drummers in local villag-
es there who spend hours playing that, and 
people keep dancing to it all the time. And 
they’re together then. This beautiful, repetitive 
rhythm unites them all. It’s the magic of Af-
rican music and dance music, too, because it 
also has its roots in Africa. The rhythm it con-
tains makes people dance, forget about their 
everyday problems and enter into a trance.

Music has a huge influence on societies.
But you have to include an appropriate dose of 
repetitiveness in it because if something just 
happens and then disappears and never hap-
pens again, it’s like showing a most beautiful 
painting to someone for 5 seconds and hiding 
it again. And the thing about paintings is that 
you stand in front of them and look at them 
for half an hour or an hour. You keep staring 
at one thing, discovering new details and ap-
preciating it more and more. Repetitive music 
containing groove that you hear all the time 
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can be appreciated. You don’t lose it, it comes 
back to you. I think that’s precisely what the 
magic of groove consists in.

And does Afrodeezia, your last album, 
contain much groove?
Oh yes, it does. As you have already men-
tioned, I started cooperating with UNESCO. 
They asked me to become a  spokesperson 
to a project called Slave Route. Our aim is to 
increase the awareness of slavery and make 
everyone know its history. I wanted to follow 
the route of slavery and cooperate with mu-
sicians from particular places located along 
that route. I played with people from the west 
of Africa, the north of Africa, South America, 
the Caribbean and the United States, so I sim-
ply covered that route. And it was all a musical 
success because there are nice rhythms that 
interconnect everywhere! Rhythms from the 
west and north of Africa moved with slaves 
to the Caribbean and North America. When 
you listen to West-African and Brazilian 
rhythms, it turns out they’re very similar. 
Caribbean rhythms are associated with that 
too. I was fascinated to discover those simi-
larities and connections. I really gained a lot 
from that experience.

You have slavery on the one hand and jazz, 
which is music of freedom, on the other. An 
interesting combination.
Jazz is a result, a response to slavery. Those 
Africans who were taken to America as slaves 
took African rhythms and the African way of 
singing with them and used to play various 
instruments. They were confronted with 
the European way of thinking about music, 
its melodic pattern and harmonies. So they 
took certain influences from here and there 
and created something completely new and 
something very American. That negative 
experience of slavery became the basis for 
something great. Jazz, blues, soul, rock ‘n’ 
roll: they’re all a result of slavery.

So are you closer to the African roots of jazz 
or to the European thinking on Afrodeezia?
I guess I’m closer to the African roots, but 
you never know with jazz musicians. The first 
song on the album, which is called “Hylife”, is 
based on rhythms from Ghana and Nigeria, 
but I added my own melodies, harmonies and 
jazz influences to it. So it’s a  combination, 
a mix. Of course, those African rhythms are 
very important, perhaps even the most im-
portant out of all those albums I’ve recorded.

I read somewhere that your wife helped 
build houses somewhere in Zambia. 
You two seem very devoted to the idea 
of helping people.

It’s true. My wife is amazing. She was in Zam-
bia, where she really helped build houses. She 
listened to local music too. She later told me 
about a choir she heard there. It was a girl band, 
and she was delighted by their performance. 
I wrote a song entitled Preacher's Kid, which 
begins precisely with such a choir because it in-
spired both her and me. Besides, she also hap-
pened to find herself by a beautiful river. I don’t 
remember its name, but she described that 
place as exceptionally marvellous. So I wrote 
another song, “B's River”, to help her describe 
the place because she couldn’t find the words 
to convey its beauty. As you can see, her experi-
ences are reflected in the album too.

As you said earlier, the descendants of 
African slaves became the fundament of 
our contemporary culture. Is this the reason 
why you find cooperation with musicians 
from other regions of the world so easy?
That music began in Africa, then it was en-
riched with elements it met in America, and it 
became very powerful and very global. When 
it became jazz and rock ‘n’ roll, when it was 
finally played by big bands, it became very 
influential in the whole world. I’m aware of all 
that and have the necessary experience. Tak-
ing into account the fact that musicians have 
generally a similar approach to art, I’m able 
to communicate with others regardless of the 
part of the world they come from.

Let me ask you about musicians from one 
specific country: Poland. I guess we could 
say that you began your career at the side 
of Michał Urbaniak. What do you remember 
from your first meeting?
I heard his music on the radio. It was in New 
York. I  was a  teenager then. He was play-
ing something called fusion. I  remember 
I thought I couldn't understand that music at 
all. Funk based on strong, heavy beat in 4/4 
meter reigned supreme in the United States 
in the 70s. Michał Urbaniak’s music was dif-
ferent. For example in 11/8. Or in 5/8. Or in 
7/4. I’d never heard something like that before. 
When I joined the band, he said “Man, it’s sim-
ple.” And started explaining everything to me. 
It was real education. I think he in turn learned 
about soul and funk from young musicians 
from New York. I guess this way we managed to 
establish a truly good relationship. Whenever 
I play things in such meters now, I always laugh 
because they remind me of Michał Urbaniak.

You cooperated with other Polish 
musicians, too, like for example Leszek 
Możdżer, Urszula Dudziak, Tomasz Stańko 
or Zbigniew Namysłowski. Are Polish 
musicians in any way different from 
musicians, let’s say, from the United States?

As regards their mentality, no. All those you 
mentioned are searchers. They’re hungry for 
new things. Look, nobody did such things 
with their voice as Urszula Dudziak. And she 
was doing all that in the 70s! She was always 
looking for something new. Michał Urbaniak, 
Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko – all 
of them keep looking for something different 
all the time. Each of them enriched jazz with 
certain experiences that seem very unique 
about musicians from Poland. It could be felt 
especially in the times when they were leaving 
Poland. Michał Urbaniak told me how Poland 
looked when I was 17. I asked him, “Why do 
you always carry meat with you?” When we 
were driving for example from Chicago to 
Cleveland, he always had meat in his car. It 
made me curious. And he said, “When you 
enter a shop in Poland, all you can see are just 
empty shelves.” I couldn’t believe that. He also 
said that when he came to the States, what 
really shocked him was the fact that he could 
walk along a street, enter a grocery store and 
see groceries lying on the shelves so he could 
simply buy something to eat. I think such ex-
periences were reflected in his music. He add-
ed a specific spirit to it. It’s somewhat like Pol-
ish blues, thanks to which his works had a bit 
of characteristic melancholy. It made his mu-
sic unique. I think that all Polish performers 
of those times had that feature in their music.

You recorded Zbigniew Namysłowski’s 
“Kuyaviak Goes Funky”.
Oh, yes! (Laughs)

You probably know that kujawiak is 
a traditional Polish wedding dance. Have 
you ever tried to write a song based on 
a different traditional Polish piece?
No, but it has just hit me that it’s an excellent 
idea. It would be really interesting. Didn’t 
Chopin write such songs? After all, he took 
Polish dances and wrote classical compo-
sitions based on them. Anyway, it’s a great 
idea, but I’d have to talk to Zbigniew to make 
sure I’ll do it well.
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SKORO TECHNOLOGIA PĘDZI DO PRZODU 
TO DLACZEGO NIE ZAPRZĄC JEJ 
W SŁUŻBIE TURYSTYKI? NIE TRZEBA 
MIEĆ DROGICH I WYSZUKANYCH 
APLIKACJI, BY ZAMIENIĆ MIEJSCOWEGO 
PRZEWODNIKA NA SMARTFON. 
WYSTARCZĄ TE PODSTAWOWE – TRZEBA 
TYLKO WIEDZIEĆ JAK ICH UŻYWAĆ.

TEKST Jakub Milszewski

CAŁA
PODRÓŻ
W TELEFONIE ZDJĘCIA Joao Nogueira
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abiryntem korytarzy przedostawałem 
się z pokładu samolotu do terminala na 
lotnisku we Frankfurcie. Spieszyło mi 

się – samolot z Rzymu był nieco opóźniony 
ze względu na pogodę w stolicy Włoch, a ja 
musiałem się w Niemczech załapać jeszcze 
na wieczorny lot do Gdańska. Startował za ja-
kieś pół godziny, byłem odprawiony i gotowy 
do lotu. Musiałem tylko znaleźć odpowiedni 
gate, a tablice informacyjne na frankfurckim 
lotnisku wcale mi nie pomagały. Krążyłem 
zatem po terminalu klnąc pod nosem na cią-
gnące się korytarze. Wyciągnąłem telefon, 
żeby sprawdzić ile mam jeszcze czasu, a on 
wyświetlił mi planszę z wbudowanej aplikacji 
Tłumacz: „Polski: Szukam stanowiska odpra-
wy. Niemiecki: Ich suche den Check-In Schal-
ter”. Trochę się wystraszyłem – skąd telefon 
wiedział, że akurat tego teraz potrzebuję?

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy pozwo-
liłem, żeby telefon zmierzył mi puls i na tej 
podstawie wystawił diagnozę – stwierdził, 
że jestem zbyt zestresowany, że powinienem 
zmienić dietę. Zaczął mi odliczać kroki, bu-
dzić w środku popołudniowej drzemki żeby 
wysłać mnie na spacer i wyznaczać odpo-
wiednie pory na posiłki. Śmiałem się pod 
nosem, że jak nie zjem śniadania automa-
tycznie zadzwoni do mojej mamy na skargę. 
Wszystko to fajne bajery, z których można po-
korzystać od czasu do czasu, pobawić się. Ale 
trzeba było mnie wysłać do Rzymu, żebym 
zrozumiał, jak bardzo nowoczesny smartfon 
może być przydatny podczas wizyty w obcym 
kraju. I wcale nie mam na myśli zamawiania 
taksówki. W Wiecznym Mieście Google przy-
gotowało zadania, które musiałem wypełnić, 
korzystając wyłącznie ze smartfona i podsta-
wowych aplikacji. Teraz mogę z czystym su-
mieniem powiedzieć wam, że wasze telefony 
potrafią jeszcze więcej, niż wam się wydaje.

ZDJĘCIA
Zacznijmy od najbardziej banalnej i jednej 
z najbardziej oczywistych funkcji – twój te-
lefon zapewne robi zdjęcia. W zależności od 
marki i modelu aparatu jakość fotografii jest 
lepsza lub gorsza, poszczególne aplikacje 
mają też wbudowane różne możliwości edycji 
obrazów. Niemniej jednak telefony z najwyż-
szej półki pozwalają już zaoszczędzić na ba-
gażu podręcznym, bo nie trzeba ze sobą brać 
dużego i ciężkiego aparatu, by cieszyć się po 
powrocie zdjęciami w świetnej jakości. – Wy-
daje nam się, że każdy powinien mieć własny 
aparat fotograficzny, ale świetne zdjęcie jest 
świetnym zdjęciem niezależnie od sprzętu, 
jakim zostało wykonane – mówi Oliver Astro-
logo, włoski fotograf specjalizujący się w ro-
bieniu zdjęć smartfonem.

L



społecznościowych – odpowiednio opisa-
ne zdjęcie przyciągnie więcej odsłon i  za-
interesuje więcej odbiorców. – Używaj ich, 
ale nie przesadzaj, bo to irytuje odbiorców 
– przestrzega Oliver. – Pamiętaj, żeby opis 
był akuratny. Wielu ludzi dodaje do swoich 
zdjęć mnóstwo tagów, które nie mają zupeł-
nie znaczenia. Wtedy przestają one spełniać 
swoją funkcję.

Aplikacje, takie jak Google Photos, po-
zwalają także na szybkie odnalezienie wła-
snych zdjęć bez konieczności opisywania 
każdego z  nich. Wystarczy, że pozwolimy 
systemowi na tworzenie ich kopii zapasowej, 
a każde zdjęcie będzie opisane datą i miej-
scem (oczywiście to też można wyłączyć). Co 
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więcej, system będzie nam potrafił wska-
zać wszystkie zdjęcia, na których uwiecz-
nione zostały samoloty albo nasi rodzice 
– sam rozpozna ich na fotografiach i odpo-
wiednio skataloguje.

MAPY
Coraz więcej użytkowników korzysta choćby 
z usług serwisu Google Maps, więc wydaje się, 
że to kolejna oczywista propozycja. Do tego 
jest on wyposażony w GPS, który potrafi nam 
powiedzieć nawet jak najwygodniej dostać 
się w dane miejsce przy pomocy dostępnego 
transportu zbiorowego. Pokaże także jak wy-
gląda z zewnątrz budynek, którego szukamy, 
a także poda nam podstawowe informacje. 
Ale Google Maps potrafi też więcej.

Przede wszystkim – stałe punkty na ma-
pach możemy zapisać, żeby móc do nich wy-
godnie wracać. Dzięki temu sprzężona z na-
szym googlowskim kontem usługa Google 
Now będzie nam pokazywać czy na drodze 
między naszym domem a miejscem pracy 
jest dziś korek, czy może droga jest zupełnie 
przejezdna. Jeśli na naszej poczcie Gmail 
znajdzie się bilet na samolot, Google Now 
wyświetli nam o której powinniśmy wyjść 
z miejsca oznaczonego w Google Maps jako 
dom, żeby zdążyć na lotnisko i jaki sposób 
transportu najlepiej obrać.

Poza odpowiednio bystrym okiem, wy-
obraźnią i  poczuciem estetyki ważne jest 
katalogowanie fotografii. Podczas jedno-
dniowego wyjazdu potrafimy bowiem zro-
bić setki zdjęć – jak potem w razie potrzeby 
znaleźć to jedno, które najbardziej nam się 
podobało? Z  pomocą przychodzi choćby 
wbudowana w każdy system Android aplika-
cja Google Photos. Pozwoli ona odpowied-
nio opisać zdjęcie. Wyszuka także powta-
rzające się ujęcia, automatycznie wykona 
animację lub kolaż. Oliver wskazuje także 
na zalety hashtagów, krótkich słów-kluczy 
opisujących zdjęcie i  rozpoczynających 
się od znaku „#”. Przydają się szczególnie 
przy publikacji naszych prac w  mediach 

POZA ODPOWIEDNIO BYSTRYM OKIEM, WYOBRAŹNIĄ 
I POCZUCIEM ESTETYKI WAŻNE JEST KATALOGOWANIE 
FOTOGRAFII. PODCZAS JEDNODNIOWEGO WYJAZDU POTRAFIMY 
BOWIEM ZROBIĆ SETKI ZDJĘĆ – JAK POTEM W RAZIE 
POTRZEBY ZNALEŹĆ TO JEDNO, KTÓRE NAJBARDZIEJ NAM SIĘ 
PODOBAŁO? Z POMOCĄ PRZYCHODZI CHOĆBY WBUDOWANA 
W KAŻDY SYSTEM ANDROID APLIKACJA GOOGLE PHOTOS.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w artykule 
były wykonane przy pomocy smartfonu.



Google Maps mają jeszcze jedną funk-
cję – oś czasu, która pokaże nam co robili-
śmy danego dnia o danej godzinie, w jakim 
miejscu byliśmy, jakie zdjęcia zrobiliśmy. 
Oczywiście to wszystko jest możliwe tylko 
wtedy, gdy mamy włączoną lokalizację i łą-
czymy się z siecią. Oś czasu przyda się nie 
tylko osobom, które szukają alibi, ale także 
choćby dziennikarzom czy biznesmenom, 
którzy muszą odtwarzać trasę swojej podró-
ży na potrzeby raportów.

MENEDŻER URZĄDZEŃ
Menedżer to nie jest aplikacja, która bezpo-
średnio wpłynie na jakość naszych doznań 
w  podróży, ale może nas zabezpieczyć na 
wypadek kradzieży telefonu. Wystarczy połą-
czyć ją z kontem Google. Jeśli nasz smartfon 
gdzieś zaginie będziemy mogli zdalnie za-
blokować aparat, wyśledzić gdzie dokładnie 
się znajduje i usunąć z niego wszystkie dane. 
Zrobimy to wszystko z  poziomu kompute-
ra – nie trzeba na nim instalować żadnego 
dodatkowego oprogramowania, jedyne, co 
będziemy potrzebowali, to dane do naszego 
konta Google. Aplikacja przyda się także, kie-
dy w pośpiechu zgubimy gdzieś telefon pod 
stosem koszul w hotelowym pokoju – logując 
się w naszym koncie na Google możemy po 
prostu zadzwonić na telefon.

TŁUMACZ
Znów niby oczywistość, ale założę się, że 
niewielu zna wszystkie funkcje googlowskiej 
aplikacji Tłumacz.

Aplikacja potrafi robić czary z tekstem 
drukowanym. Wystarczy, że wciśniemy w niej 
ikonkę przedstawiającą aparat i nacelujemy 
na tekst – jeśli tłumaczymy z angielskiego 
na naszych oczach tekst na wyświetlaczu 
zacznie zamieniać się na polski. W przypad-
ku innych języków trzeba zrobić zdjęcie, 
a następnie dać aplikacji chwilę. W obu przy-
padkach trzeba być oczywiście połączonym 
z internetem. Połączenie przyda się, kiedy 
chcemy sobie poradzić z tekstem mówionym 
– możemy do telefonu powiedzieć coś po pol-
sku, a on wyświetli nam tłumaczenie na żąda-
ny język lub wypowie odpowiednie słowa na 
głos. Dzięki temu z łatwością poradzimy sobie 
na zakupach w osiedlowym sklepie w obcym 
kraju. Tłumacz ma też funkcję, która pomoże 
nam w biznesie – przetłumaczy nasze SMS-y 
na dowolny język, dzięki czemu będziemy 
mogli w miarę bezproblemowo porozumieć 
się z właścicielem mieszkania, które wynaję-
liśmy poprzez Airbnb.

GOGLE
Nie, to nie literówka – aplikacja Gogle, 
choć jeszcze nieco niedopracowana, ma 
szansę stać się ciekawym przewodnikiem 
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turystycznym ale także i zakupowym. Jest 
względnie prosta – wystarczy, że za jej 
pomocą zrobimy zdjęcie charakterystycz-
nemu budynkowi lub przedmiotowi, a ona 
wyszuka podobne fotografie w  interne-
cie i  w  ten sposób poprzez wyszukiwarkę 
Google wskaże nam informacje na temat 
sfotografowanego obiektu. W  połączeniu 
z włączoną lokalizacją dostaniemy przy oka-
zji także informacje o cenach w pobliskiej 
restauracji i godzinach odjazdu autobusów 
miejskich z najbliższego przystanku. W ten 
sam sposób możemy posłużyć się Goglami 
przy zakupach – jeżeli chcemy sprawdzić 
model samochodu, który wpadł nam w oko 
na parkingu, wystarczy, że zrobimy mu zdję-
cie i pozwolimy programowi pracować.

EN

WHOLE JOURNEY IN THE PHONE

SINCE TECHNOLOGY IS PRESSING AHEAD, 
WHY NOT USE IT TO SERVE TOURISM?
YOU DON’T NEED EXPENSIVE AND 
SOPHISTICATED APPLICATIONS IN 
ORDER TO EXCHANGE A LOCAL GUIDE 
FOR A SMARTPHONE. BASIC APPS ARE 
ENOUGH; YOU JUST HAVE TO KNOW HOW 
TO USE THEM.
 
I moved along a labyrinth of corridors from 
the plane to the terminal at the airport in 
Frankfurt. I was in a hurry: the plane from 
Rome was a bit late because of the weather in 
the Italian capital city, and I had to catch the 
evening flight from Germany to Gdansk. The 
plane was about to take off in half an hour, 
I was checked in and ready to fly. I just had to 
find the right gate, but the information boards 

at the airport weren't at all helpful. So I was 
wandering around the terminal, swearing un-
der my breath at the endless corridors. I took 
out my phone to check how much time I still 
had and saw a card displayed by the built-in 
translation app: “Polish: I’m looking for the 
check-in counter. German: Ich suche den 
Check-In Schalter”. I got a bit scared. How the 
phone knew what I needed at that moment?

I remember the first time I allowed my 
phone to check my pulse and make a diagno-
sis. It replied that I was too stressed out and 
had to change my diet. It started counting 
my steps, waking me up in the middle of my 
afternoon nap to send me for a walk and de-
termining specific moments at which I should 
eat. I was joking that it would call my mum to 
complain about me if I didn’t eat breakfast. 
They’re all nice fancy things you can use from 
time to time to have fun. But I had to be sent 
to Rome to understand how useful a smart-
phone can be during one’s visit to a foreign 
country. And I don’t mean ordering a taxi. In 
the Eternal City, Google prepared tasks I had 
to perform using my smartphone and basic 
apps only. Now I can tell you with clear con-
science that your phones can do much more 
than you probably imagine.

PHOTOGRAPHS
Let’s begin with the most trivial and one of the 
most obvious functions: your phone can sure-
ly take photographs. Depending on the brand 
and model of the phone, the quality of photo-
graphs is better or worse, but particular ap-
plications often have image editing features. 
Still, top-level phones let you economize on 
the hand luggage because you don’t have to 
take a large and heavy camera to enjoy pho-
tographs of great quality at home. “We tend 
to think that everyone should have their own 
camera, but a great photo is a great photo, 
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irrespective of the equipment it was taken 
with,” says Oliver Astrologo, an Italian pho-
tographer specializing in taking photos with 
the use of smartphone cameras.

Apart from a  sharp eye, imagination 
and a sense of aesthetics, you also need to 
catalogue photographs in the right way. We 
sometimes take hundreds of pictures during 
a  one-day trip so how is it then possible to 
find the best one? You can count on the Goo-
gle Photos app available in each Android 
system. It will help you add accurate de-
scriptions to your photographs. Moreover, it 
will search for repeating views and automat-
ically prepare an animation or a collage. Ol-
iver highlights the advantages of hashtags, 
too, which are short keywords that describe 
a given photograph and begin with the sym-
bol #. They are particularly useful when 
you publish your works in the social media. 
A photo with a good description will have 
more views and attract more people. “Use 
them, but don’t exaggerate because it can 
be irritating,” says Oliver. “Remember that 
the description should be accurate. Many 
people add a whale of completely meaning-
less tags to their photos. In such cases, they 
no longer serve their function.”

Applications like Google Photos also let 
you quickly find your own photographs with-
out the necessity to add descriptions to all of 
them. You just have to let the system make 
backup copies of your photos, and each of 
them will be described with a date and lo-
cation (you can obviously turn that off too). 
What is more, the system will be able to point 
at all photographs showing planes or your 
parents: it will recognize them itself and cata-
logue the photographs accordingly.

phone was stolen. You just have to synchro-
nize it with your Google account. If your 
smartphone gets lost, you can lock the de-
vice, track its exact location and remove 
any data stored on it. And you will do all that 
using your computer only. You don’t have to 
install any additional software. All you need 
is access to your Google account. The appli-
cation will come in handy if you lose your 
phone under a pile of shirts in a hotel room, 
too. In such cases, you can log in to your 
Google account and call your phone.

TRANSLATE
Once again a seemingly obvious application, 
but I’m sure few know all the functions offered 
by Google Translate.

The app can do wonders with printed 
text. You just have to touch the camera icon 
and point it at the text. If you translate from 
English, the text on your screen will instantly 
start changing into a text in the selected lan-
guage. As far as translation from other lan-
guages is concerned, you have to take the pho-
tograph first and then give the app a moment to 
process the text. In both cases, you obviously 
have to be connected to the Internet. Internet 
connection is also necessary to cope with spo-
ken language: you can say something to the 
phone, and the app will display translation into 
the selected language or utter the right words 
out loud. As a result, you will easily do the 
shopping in a local shop in a foreign country. 
Finally, Google Translate has a function that 
can prove helpful in business: it will translate 
your text messages into any language, thanks 
to which you will easily communicate with the 
owner of the flat you rented via Airbnb.

GOGGLES
No, it’s not a typo. Goggles is still quite a half-
baked application but has a chance of becom-
ing an interesting tourist and shopping guide. 
It is quite simple. You have to take a photo of 
a characteristic building or object, and the 
app will search for similar images on the In-
ternet. This way, through Google Search, it 
will provide you with information about the 
photographed object. If you enable access to 
your location, you will also receive informa-
tion about prices in nearby restaurants and 
timetables of buses running from the closest 
stops. Similarly, you can use Goggles for shop-
ping. If you want to check the model of a car 
that caught your fancy in a parking lot, you 
just have to take a photograph of the car and 
let the application do its job.

MAPS
It seems another obvious suggestion as more 
and more smartphone owners use, for in-
stance, Google Maps. The app is equipped 
with GPS, so it can tell you the most conve-
nient way to reach a particular place with the 
use of the available public transport. What 
is more, it will show what the building you 
search for looks like and provide you with the 
most necessary information about the loca-
tion. But Google Maps can do much more.

Most of all, you can save your favourite 
places on the map to quickly return to them 
in the future. The Google Now service, linked 
with your Google account, will inform you 
whether there is a traffic jam between your 
home and your workplace or whether the 
route is completely passable. If your Gmail 
receives an information about a plane ticket, 
Google Now will tell you when you should 
leave the place described as home on Google 
Maps in order to reach the airport on time and 
what public transport you should use.

Google Maps has one more important func-
tion, the timeline, which will show you what 
you were doing at a particular moment during 
the day, where you were and what photographs 
you took. Of course, all of that is available only 
when you have allowed access to your location 
and when you are connected to the network. 
The timeline is useful for not only those who 
are desperate to find an alibi but also journal-
ists and businessmen who need to reconstruct 
their trip to prepare a report.

DEVICE MANAGER
Device Manager is not an application that 
will directly influence the quality of your 
journey, but it can protect you in case your 
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All photographs used in the article were taken 
with a smartphone.
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edyne w naszym kraju Muzeum Emigra-
cji – otwarte w maju 2015 r. w gmachu 
dawnego Dworca Morskiego, w porcie 

przy ul. Polskiej 1, tuż przy nabrzeżu Francu-
skim, przy którym cumują największe statki 
pasażerskie świata - to nowoczesna placówka 
naukowa, edukacyjna, kulturalna. 

Muzeum Emigracji to atrakcyjnie zapro-
jektowana i  zrealizowana wystawa stała, 
ale również kino, restauracja, kawiarnia, 
księgarnia i sklep z pamiątkami. To miejsce, 
gdzie odbywają się liczne wydarzenia Organi-

J

GDYNIA: MIASTO 
Z MORZA I MARZEŃ
DO LICZNYCH, DOBRZE ZNANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH GDYNI TEGO 
LATA DOSZŁY DWIE NOWE I ORYGINALNE, KTÓRE STAŁY SIĘ HITAMI SEZONU: 
MUZEUM EMIGRACJI I KOLEJKA TOROWA NA SZCZYT KAMIENNEJ GÓRY, 
Z KTÓREJ ROZPOŚCIERA SIĘ WSPANIAŁA PANORAMA NA MORZE I MIASTO.

zowane są tu spotkania autorskie, koncerty, 
seanse filmowe inspirowane tematyką emi-
gracyjną. Tu także, co oczywiste, gromadzi 
się i opracowuje pozyskiwane i przekazywa-
ne przez emigrantów wspomnienia, doku-
menty, pamiątki.

Pomysł stworzenia Muzeum Emigracji 
właśnie w Gdyni wziął się z konstatacji pro-
stego faktu, że przez to miasto przechodziła 
ogromna fala emigracji w latach 20-30 XX 
w. Do Gdyni, która wówczas powstawała, 
zjeżdżali Polacy z całego kraju, by budować 

port i miasto. Niestety przybywali również, 
by stąd opuścić Polskę na pokładzie tran-
satlantyków. Setki tysięcy ludzi, którzy nie 
odnaleźli się w polskiej rzeczywistości, pod-
jęło decyzję o szukaniu szczęścia za granicą. 
Najczęściej celem były Stany Zjednoczone, 
ale także Brazylia, Argentyna i  inne. Tam 
stawali na nogach, a niektórzy z nich robili 
bardzo ciekawe kariery.

Kto zna choć odrobinę historię Polski, 
ten wie, że bolesne społecznie zjawisko emi-
gracji sięga w  naszym kraju XVIII wieku, 
a dotyka niemal każdą polską rodzinę. Ob-
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Unfortunately, they also came here to leave 
Poland on board of transatlantic ships. Hun-
dreds of thousands of people who failed to 
adapt to the Polish reality decided to try their 
luck abroad. The most common destination 
was the United States of America, but also 
Brasil, Argentina, and others. There, they got 

okazał się wielką atrakcją lata. Stacja dolna 
kolejki znajduje się tuż obok Gdyńskiego Cen-
trum Filmowego, przy pl. Grunwaldzkim, 
zarazem blisko Teatru Muzycznego i muszli 
koncertowej. W ciągu dwóch miesięcy wa-
gonik kolejki przewiózł ponad 90 tysięcy 
pasażerów. Było wśród nich wiele osób star-
szych, niepełnosprawnych, także rodziców 
z małymi dziećmi w wózkach, którym trud-
no pokonać drogę na szczyt schodami. A na 
wierzchołku Kamiennej Góry na każdego 
czeka piękna panorama na morze, port i mia-
sto. Jest także park, w którym każdej niedzieli 
latem odbywają się koncerty muzyki prome-
nadowej. Warto po tych wrażeniach przejść 
spacerem uliczkami tej pięknej, willowej 
dzielnicy Gdyni, bogatej w zabytki architek-
tury modernistycznej, by na koniec wrócić 
kolejką do centrum.

EN

GDYNIA: A CITY OF SEA 
AND DREAMS

THE POOL OF NUMEROUS AND WELL-
KNOWN TOURIST ATTRACTIONS IN GDYNIA 
HAS THIS YEAR BEEN INCREASED BY TWO 
NEW AND ORIGINAL, WHICH IMMEDIATELY 
BECAME THE HIGHLITS OF THE SEASON: 
THE EMIGRATION MUSEUM, AND 
A RAILWAY TO THE TOP OF THE STONE 
MOUNTAIN (KAMIENNA GÓRA) FROM 
WHICH THERE IS A SCENIC PANORAMA OF 
THE SEA AND THE CITY.

The only Emigration Museum in Poland was 
opened in May, 2015, in the building of the 
former Maritime Station. This state-of-the-art 
science, education and cultural institution is 
located at 1 Polska street, next to the French 
pier, a  docking place of the largest cruise 
ships from all around the world.

The museum is not only a finely designed 
and realised permanent exhibition, but also 
a cinema, restaurant, cafe, bookstore and 
souvenir shop. It is a place where numerous 
events are organised, such as meet the author 
sessions, concerts, and screenings of emi-
gration-inspired films. It is here, obviously, 
that memories, documents, and mementos 
gathered, or related by emigrants, are being 
stored and researched.

The idea for locating the Emigration Mu-
seum in Gdynia came from the simple fact 
that this city witnessed an enormous wave of 
emigration in the 1920s and 1930s. Gdynia, 
which at the time was under construction, 
saw Poles arriving from all around the coun-
try in order to build the harbor and the city. 

licza się bowiem, że w całym świecie żyje ok. 
20 milionów ludzi polskiego pochodzenia, 
których przodkowie lub oni sami opuścili 
ojczyznę, by szukać szczęścia za oceanem. 
Muzeum Emigracji, to miejsce, w  którym 
każdy zwiedzający może się zastanowić nad 
fenomenem emigracji.

Drugą nowością, która od lipca tego roku 
przyciąga rzesze turystów do Gdyni, jest ko-
lejka torowa na Kamienna Górę. Choć wznie-
sienie to nie może wysokością konkurować 
np. z tatrzańską Gubałówką, to 2,5 minutowy, 
bezpłatny przejazd na wysokość 42 metrów 

back up, and some of them even made very 
interesting careers. Anyone at least slightly 
familiar with the history of Poland knows 
that Polish emigration, this socially painful 
phenomenon, dates back to the 18th century, 
and has affected almost every Polish family. 
It is estimated that around 20 million people 
of Polish descent live around the world. Their 
ancestors, or themselves, left homeland to try 
their luck on the other side of the pond. Emi-
gration Museum is a place, in which every vis-
itor can contemplate upon this phenomenon.

Another tourist-luring novelty in Gdyn-
ia is the railway to the Stone Mountain that 
was inaugurated in July. Although it cannot 
compete in terms of height with Gubałówka 
in the Tatra Mountains, the 2.5-minute, free 
ride to the height of 42 meters has turned out 
to be the highlight of the summer season. The 
lower railway station is located just next to 
Gdynia Film Centre, at Grunwaldzki Square 
(Plac Grunwaldzki), in the vicinity of the 
Music Theatre and the concert bowl. In two 
months, more than 90,000 people reached 
the mountain top with the train, among them 
many elderly, disabled, but also parents with 
small children in pushchairs and strollers, 
that find it difficult to reach the top of the hill 
using the stairs. The peak of Stone Mountain 
reveals a scenic panorama of the sea, port, 
and the city. There is also a park, in which 
during summer promenade music concerts 
are organised each Sunday. After such an ex-
perience, take a walk along the streets of this 
beautiful, quality residential area of Gdynia, 
rich in historical modernist buildings, and re-
turn to the city centre by train.
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ntoni mi się urodził, to już w  domu 
filmy oglądam, bo nie wypada Żony 
zostawiać z noworodkiem tłumacząc: 

„Wybacz, muszę do kina”. Ale domowe, nie 
znaczy familijnie; ilekroć robię remanent 
w płytotece, wyciąga mi się coś frapującego 
z rokrocznie wydawanych boksów festiwalu 
Nowe Horyzonty. Tym razem zdarłem zaku-
rzoną folię z  „Żony policjanta” Philipa Gro-
eninga – rzeczy odłożonej na czarną godzinę, 

która wydłużyła się w tym wypadku do godzin 
trzech, a  jakże, czarnych nieprzejrzyście. 
Niemiecki reżyser zasłynął przed dekadą 
„Wielką ciszą”, kontemplacyjnym dokumen-
tem o życiu mnichów w Grande Chartreuse; 
teraz wykorzystał poetykę slow cinema do 
studium kolizyjnego małżeństwa. On zdra-
dza cechy zaburzenia osobowości typu bor-
derline i zachowuje się, mówiąc w skrócie, 
jakby nienawidził żony za to, że ją kocha. Ona 
nie ma sił żeby odejść, zdaje się też, że nie ma 
dokąd, pozwala więc sobą poniewierać i po-
grąża się w depresji. Między nimi miota się 
dziecko, któremu tata tłumaczy, że sińce na 
ciele matki wynikają z jej chorobliwie wraż-
liwej skóry. Czasem  dziewczynce zdarza się 
kłaść z kołderką na podłodze obok śpiącej 
(czyli pobitej do nieprzytomności) mamu-
si. Tak, to jest film niezwykle dotkliwy, ale 
i psychologicznie celny, zarazem wygrany na 
formalnym kontrapunkcie – prawdziwa prze-
moc właściwie rozgrywa się tu poza kadrem, 
w  nielicznych wybuchach, które brutalnie 
wbijają się w powolny rytm narracji i demolu-
ją ciągi nieruchomych, pięknie skomponowa-
nych kadrów. Autor wydłużył niemiłosiernie 
czas projekcji, kolejne sekwencje, a czasem 
wręcz pojedyncze ujęcia dzieląc na rozdzia-
ły, których początki i końce są obwieszczane 
napisami na czarnym tle. W warunkach do-
mowych można więc bezkarnie podzielić so-
bie cały film dla złapania oddechu, ale warto 
się zmierzyć z tym mocnym, niewygodnym, 
wspaniale nieprzyjemnym poematem inter-
wencyjnym, przez miłośników piekielnego 

kina uważanym za arcydzieło, przez jury Fe-
stiwalu Filmowego w Wenecji uhonorowanym 
Nagrodą Specjalną w 2013 roku.

EN

“THE POLICE OFFICER’S WIFE” – 
DIRECTED BY PHILIP GROENING

Antoni was born, so now I watch movies at 
home, since it would not be appropriate to le-
ave my Wife at home with a newborn, saying: 
“Excuse me, I need to go to the cinema.” But 
watching at home does not mean watching 
family movies; whenever I look through the 
DVDs in my inventory, I find something intri-
guing from the annual series of New Horizons 
Film Festival. This time, I took the dusted 
foil off “The Police Officer's Wife” by Philip 
Gröning – an item that I have been saving for 
a rainy day, which in this case was a period 
of three hours, which maybe did not prove 
rainy, but certainly gloomy. The German 
director became famous a decade ago, when 
he directed “Into Great Silence” – a contem-
plative movie about the lives of monks of the 
Grande Chartreuse. Now he used the poetics 
of cinema words to present a study of a con-
flictual marriage. He shows the symptoms 
of the borderline personality disorder and, 
in short, acts as if he hated his wife for loving 
her. She does not have the strength to leave, 
and it seems that she has nowhere to go, so 
she lets him maltreat her and succumbs to de-
pression. Somewhere in between them, there 
is a child, to whom the father explains that the 
bruises visible on the mother’s body are a re-
sult of her unhealthily sensitive skin. Someti-
mes, the girl goes to sleep under a duvet next 
to her mammy, who is sleeping (meaning she 
has been beaten to unconsciousness) on the 
floor. Yes, this movie is really intense, but at 
the same time psychologically accurate and 
successful as regards the formal counterpoint 
– the actual violence takes place out of shot, 
in few outbursts, which are brutally implan-
ted in the slow rhythm of the narration and 
demolish the sequences of still, beautifully 
composed frames. The author has merci-
lessly prolonged the projection time, the suc-
cessive sequences, and sometimes even sin-
gle shots, dividing them into chapters, whose 
beginnings and endings are announced by 
subtitles on a black background. At home, 
you can divide the whole movie into parts in 
order to catch breath with impunity, but it is 
worth to face this powerful, inconvenient, 
splendidly unpleasant intervention poem, 
which the fans of infernal movies consider to 
be a masterpiece, and which was awarded by 
the jury of the Venice Film Festival with a Spe-
cial Prize in 2013.
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Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz wart 
obejrzenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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MATTHEW M. HURLEY, DANIEL C. DENNETT, REGINALD 
B. ADAMS JR., „FILOZOFIA DOWCIPU. HUMOR JAKO SIŁA 
NAPĘDOWA UMYSŁU”, COPERNICUS CENTER PRESS, 
KRAKÓW 2015.

Napisać książkę o śmiechu to jedno z najtrudniejszych zadań w dzie-
jach humanistyki. Próby okiełznania tego żywiołu, umiejętne opisa-
nie i wyjaśnienie tego zjawiska zazwyczaj rozpoczynają się wielkimi 
ambicjami, a kończą na prześlizgnięciu się po powierzchni proble-
mu. Tym razem trójka amerykańskich kognitywistów twierdzi, że 
dokonała niemożliwego. Zaletą książki jest popularnonaukowy styl, 
dzięki czemu nieznane zagadnienia mogą być przyswojone nawet 
przez laików. Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego się śmiejemy” we-
dług autorów należy szukać w ewolucji. Śmiech pojawił się po to, by-
śmy krytycznie oceniali rzeczywistość. To oczywiście nie wszystko, 
o czym piszą. Czy udało im się odpowiedzieć na wszystkie zagadki 
ludzkości? Tego chyba nie da się zrobić. Ta książka to ciekawy głos 
w dyskusji. Niezapoznanym z tematem na pewno przyniesie wiele 
ciekawych przemyśleń na temat człowieka.

EN

INSIDE JOKES: USING HUMOR TO REVERSE-ENGINEER 
THE MIND BY MATTHEW M. HURLEY, DANIEL C. DENNETT, 
REGINALD B. ADAMS, JR., MIT PRESS, CAMBRIDGE 2011

To write a book about laughter has been one of the most difficult tasks 
in the history of the humanities. Attempts at overcoming this challenge 
and accurately describing and explaining the phenomenon usually be-
gin with high ambitions but end with barely scratching the surface of 
the problem. This time, a trio of American cognitivists claim they have 
achieved the impossible. Thanks to its popular scientific style, the book 
simply explains unknown issues to even the biggest laypeople. Accord-
ing to its authors, we should look for the answer to the question “why 
do we laugh?” in evolution. Laughter appeared so that we could crit-
ically assess the reality. It is of course not everything they write about. 
Did they manage to solve all the mysteries of humanity? I guess it is not 
possible. The book is an interesting input to the discussion. Those un-
familiar with the subject will certainly find it a source of inspiration for 
interesting reflection about humans. 

OLGA ŚWIĘCICKA, „MNIE NIE MA. ROZMOWA Z MACIEJEM 
NOWAKIEM”, WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Dla jednych Maciej Nowak to jowialny pan od kulinariów, dla innych 
zapalony teatrolog i animator kultury, ojciec wielu festiwali i inicjatyw 
kulturalnych. W szczerej rozmowie z Olgą Święcicką, dziennikarką 
i krytyczką teatralną, odsłania sekrety swojego życia, ale, jak mówi, nie 
o wszystkim rozmawia. Bohater jest bezpruderyjny i zachowuje auten-
tyczność, która występuje tylko u niektórych osób samych zajmujących 
się pisaniem. Otóż Nowak nie autoryzuje wywiadu. Dzięki temu tekst 
zachowuje pierwotną świeżość i spontaniczność. Bohater wygłasza nie-
popularne poglądy na temat poprzedniego ustroju, zdradza niuanse ze 
światka kultury, bez ogródek opowiada o swoim bujnym życiu towarzy-
skim. W książce bardzo dobrze widać, że jest niezwykle świadomy swo-
jej osoby. Dzięki temu może wznieść się ponad konwenanse i własne ego 
(skądinąd wyraźnie zarysowane) i zyskać dystans do rzeczywistości. 
Zaufanie do autorki zaprocentowało. Całość godna polecenia amato-
rom teatru, kulinariów i dobrych wywiadów.

EN

MNIE NIE MA. ROZMOWA Z MACIEJEM NOWAKIEM BY OLGA 
ŚWIĘCICKA, WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2015

For some Maciej Nowak is a jovial expert in cooking, others consider him 
a keen theatrologist and culture manager, as well as a founder of many 
festivals and cultural initiatives. In his honest conversation with Olga 
Święcicka, a journalist and theatre critic, he reveals his life secrets but, 
as he admits himself, does not talk about everything. The hero is unin-
hibited ad maintains authenticity that can be found in only some people 
occupied with writing. Because the thing is Nowak does not authorize 
the interview. As a result, the text maintains its original freshness and 
spontaneity. The hero articulates unpopular views about the previous 
political system, reveals nuances from the cultural circle and openly 
talks about his rich social life. The book clearly shows that he is extreme-
ly aware of his own self. This helps him to rise above the proprieties and 
his own (quite clear-cut) ego and keep distance from the reality. His con-
fidence in the author paid off. It is a book that could be definitely recom-
mended to the lovers of theatre, cooking and good interviews. 

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska
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R O S J A  J E S T  M I S T R Z E M  Ś W I A T A  W  A U T O D E S T R U K C J I

MIAŁ BYĆ DZIENNIKARZEM 
MUZYCZNYM, ALE ZAMIAST DO 

MARKA NIEDŹWIECKIEGO, TRAFIŁ 
DO REDAKCJI SPORTOWEJ. DZISIAJ 

ĆWICZY Z MARIUSZEM CZERKAWSKIM 
I NAKŁANIA DO ZWIERZEŃ ROBERTA 

LEWANDOWSKIEGO. WSZĘDZIE GO 
PEŁNO. OSTATNIO ROZWIJA SIĘ JAKO 

AUTOR POWIEŚCI. MÓWI, ŻE WSTYD 
NIE ZNAĆ SIĘ NA PIŁCE NOŻNEJ, 
WIĘC ZAWSTYDZONA SŁUCHAM.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

LEWY, 
BONIEK 

I GEORGE 
MICHAEL

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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Jesteś dziennikarzem sportowym 
i pisarzem.
Umówmy się, poziom mojego pisarstwa po-
zostawia trochę do życzenia.

Dlaczego tak mówisz?
Jestem realistą. Dopiero się uczę.

Jak trafiłeś do swojego zawodu i dlaczego 
jesteś akurat dziennikarzem sportowym? 
Skończyłeś przecież nauki polityczne.
Tak naprawdę nigdy nie chciałem zajmo-
wać się polityką na stałe. Nauki polityczne 
wybrałem tylko dlatego, że była tam spe-
cjalizacja dziennikarska. Zawsze chciałem 
być dziennikarzem, a wtedy wydawało mi 
się, że żeby nim zostać, trzeba skończyć 
studia dziennikarskie. To nie jest prawda, 
teraz o tym wiem, ale wtedy byłem młody 
i niedoświadczony. Dlaczego jestem dzien-
nikarzem sportowym? Trochę w tym przy-
padku, bo zaczynałem jako dziennikarz 
muzyczny. Działałem w radiu studenckim, 
miałem nawet własną audycję. Miałem dwie 
pasje – muzykę i sport. Po pierwszym roku 
studiów pojechałem na praktyki do radio-
wej Trójki z  pomysłem, żeby współpraco-
wać z  Markiem Niedźwieckim, który był 
moim guru. Przyszedłem do niego, powie-
dział: „No dobrze, to przyjdź na «Listę», coś 
pomożesz”. „Lista” była w piątek, a to był 
wtorek, więc pomyślałem sobie, co będę 
marnował czas, pójdę do dyrektora Trójki, 
żeby coś dla mnie wymyślił. No i wymyślił, 
że chłopaki z redakcji sportowej potrzebu-
ją na miejscu człowieka do obsługi Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie. To był 1996 rok. 
I tak już zostało. Nie wróciłem już do redak-
cji muzycznej. Ostatnio przypomniałem to 
Markowi Niedźwieckiemu. (śmiech)

Trenowałeś sport?
Nie, nigdy niczego nie trenowałem wyczy-
nowo. Ktoś chciał ze mnie zrobić koszyka-
rza, jako że zawsze byłem wyższy od swoich 
rówieśników, ale to nie wyszło, bo za koszy-
kówką nie przepadałem. Takie moje naj-
poważniejsze trenowanie – to jest śmiesz-
ne – to badminton na studiach. Ale to jest 
bardzo poważny sport! Lotka porusza się 
z niebywałą prędkością i trzeba się nieźle 
nabiegać po korcie, żeby za nią nadążyć. 
Nie ma żartów!

I zawsze interesowałeś się sportem?
Tak, miałem nawet w pokoju plakaty repre-
zentacji i klubów. A zaraz obok plakat Geo-
rge'a Michaela. Do tej pory go lubię! Może 
nie z  czasów Wham!, ale solowej kariery. 
Było jeszcze Bon Jovi – to już mocniejsze 
klimaty. (śmiech) Potem było U2. Teraz pew-
nie powiesiłbym plakat Archive. 

ZAWSZE CHCIAŁEM BYĆ DZIENNIKARZEM, 
A WTEDY WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE ŻEBY 
NIM ZOSTAĆ, TRZEBA SKOŃCZYĆ STUDIA 
DZIENNIKARSKIE. TO NIE JEST PRAWDA, 
TERAZ O TYM WIEM, ALE WTEDY 
BYŁEM MŁODY I NIEDOŚWIADCZONY.  
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No dobrze, a twoja ulubiona dyscyplina 
sportowa?
Oczywiście piłka nożna. To najprzyjemniej-
szy sport do uprawiania i do oglądania. Cho-
ciaż ostatnio z tym oglądaniem może nie jest 
tak dobrze, bo jest za dużo meczów. Piłka 
nożna zawsze będzie moim numerem jeden, 
chociażby dlatego, że to nasz sport narodowy 
i najpopularniejsza dyscyplina na całym świe-
cie. Nie wiedzieć nic o piłce nożnej to trochę 
wstyd (śmiech). Zaraz potem jest hokej na lo-
dzie. Od kilku lat sam gram, to fantastyczna 
sprawa. Lubię też narciarstwo alpejskie.

Czemu piłka nożna jest u nas sportem 
narodowym, jeśli ciągle przegrywamy? 
Może ostatnio jest trochę lepiej...
Kiedyś było jeszcze lepiej!

Kiedyś to w ogóle było lepiej.
No tak. Ale poważnie, jako reprezentacja 
mamy na koncie olbrzymie sukcesy, więc 
za tym poszła popularność. To sport numer 
jeden na całym świecie, bo jego reguły są ja-
sne. Rzucasz piłkę na boisko i grasz.

W Kanadzie numerem jeden jest właśnie 
hokej.
Tak, tam już trzyletnie dzieci grają. W No-
wej Zelandii jest żeglarstwo i rugby. W Sta-
nach Zjednoczonych króluje futbol amery-
kański, koszykówka, baseball. To nieliczne 
kraje, w  których piłka nożna nie jest na 
pierwszym miejscu.

W hokeju kibicujesz Kanadzie czy Rosji?
Chyba jednak Kanadzie, pewnie dlatego, że 
to kolebka tego sportu. Oni tam żyją hoke-
jem. Mają ligę NHL, gdzie mają swoje gwiaz-
dy. Rosjanie mają wiele dyscyplin, w któ-
rych są dobrzy, więc już odpuśćmy sobie 
kibicowanie temu krajowi. (śmiech)

Twoim największym idolem 
w dzieciństwie był George Michael czy 
Boniek?
O, to naprawdę trudno stwierdzić! Chyba 
jednak Boniek. Muzyka pojawiła się w  la-
tach nastoletnich, a  sport był ze mną od 
zawsze. Nasz tata pilnował, żebyśmy z ro-
dzeństwem rozwijali się w tym kierunku. Pa-
miętam, że w '81 reprezentacja Polski miała 
zgrupowanie w Kamieniu niedaleko mojego 
rodzinnego Rybnika. To było za Antoniego 
Piechniczka. Tata mnie tam zabrał i pamię-
tam, że biegałem z notesem, szukając pana 
Bońka. Piłkarze akurat poszli biegać do lasu 
i  nie udało mi się tego autografu zdobyć. 
Potem, kiedy już jako dziennikarz go po-
znałem, przypomniała mi się ta historia, 
pomyślałem sobie: „Ale fajnie! Teraz nor-
malnie sobie z nim rozmawiam!”.

Dziś młodzi chłopcy mają łatwiejszy start 
w sporcie?
Łatwiejszy chociażby ze względu na sprzęt. 
Kiedyś, żeby trenować na przykład hokej, 
trzeba było jeździć do Czech, żeby dostać 
łyżwy. Mają za to inne trudności. Jest więk-
sza konkurencja. Powstało więcej szkółek 
i trudniej jest się wybić.

I nie jest to stresujące dla tych 
dzieciaków?
Jeżeli one tego chcą, to dlaczego im tego 
zabraniać? Później może im to przejdzie, 
a  może nie. Dużo zależy też od trenerów. 
Wielu z  nich rzeczywiście goni te dzieci, 
a to nie o to chodzi. Nie o wyniki, ale o to, 
żeby dzieci czegoś się nauczyły. Niełatwo 
znaleźć trenera, który nie wywiera presji, 
a stara się być też nauczycielem.

Jaki jest Robert Lewandowski?
Jako człowiek jest bardzo zamknięty i nieuf-
ny wobec obcych ludzi. Trudno go rozkręcić 
w rozmowie, zwłaszcza takiej, którą ja mia-
łem z  nim przeprowadzić jako autor jego 

PAMIĘTAM, ŻE W '81 
REPREZENTACJA POLSKI 
MIAŁA ZGRUPOWANIE 
W KAMIENIU NIEDALEKO 
MOJEGO RODZINNEGO 
RYBNIKA. TO BYŁO 
ZA ANTONIEGO 
PIECHNICZKA. TATA 
MNIE TAM ZABRAŁ 
I PAMIĘTAM, ŻE 
BIEGAŁEM Z NOTESEM, 
SZUKAJĄC PANA BOŃKA.  
PIŁKARZE AKURAT 
POSZLI BIEGAĆ DO LASU 
I NIE UDAŁO MI SIĘ TEGO 
AUTOGRAFU ZDOBYĆ. 
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biografii. Dopiero po jakimś czasie udało się 
namówić go na zwierzenia, a nie opowiada-
nie suchych historyjek. To jego podstawowa 
cecha charakteru: jest bardzo spokojnym 
i  wyważonym człowiekiem. Jego przeci-
wieństwem jest żona, która jest wulkanem 
energii. Od niej dowiedziałem się o  nim 
więcej niż od niego samego. Jego mama też 
jest żywiołowa. Poza tym Robert jest bardzo 
uczciwy. Mam wrażenie, że to nie jest czło-
wiek, który podłoży komuś świnię albo ob-
mówi za plecami. A jako piłkarz to wybitny 
profesjonalista. Byłem w totalnym szoku, jak 
słuchałem tego, co razem z agentem zapla-
nowali w jego karierze. To był idealny plan: 
tu trzy lata, tu trzy lata, pracujemy nad tym, 
tu uczymy się języka niemieckiego. Grał 
jeszcze w Lechu Poznań i już uczył się nie-
mieckiego, bo chciał profesjonalnie wejść do 
Borussii Dortmund. Jest niebywale zdyscy-
plinowany. Do tego dieta, którą ustala mu 
Ania – to są rzeczy, które decydują o tym, 
w jakim miejscu się teraz znajduje.

Co to za dieta?
Zrobili mu badania w jakimś super profesjo-
nalnym laboratorium, które wykryły, czego 
nie przyjmuje jego organizm. Dowiedzieli 
się na przykład, że nie przyjmuje, jak u więk-
szości dorosłych ludzi, laktozy. Wyelimino-
wał więc mleko.

To takie modne!
Modne, ale też prawdziwe. Mleko wywołuje 
więcej niepotrzebnych niż potrzebnych rze-
czy. Do tego je same zdrowe rzeczy – chleb 
żytni na zakwasie, żadnego białego pieczy-
wa. Obiad zaczyna się od deseru, potem jest 
drugie danie i na końcu zupa. To powoduje, 
że organizm nie jest zakwaszony – czy jakoś 
tak (śmiech). Stosuje się do tych zasad i dla-
tego wygląda tak, jak wygląda. Pamiętam go 
jak grał jeszcze w Lechu Poznań. Był raczej 
szczuplaczkiem, a teraz? To jest cyborg. I to 
nie tylko dzięki siłowni i mięsnym daniom. 
On po prostu się dobrze odżywia, a do tego 
jeszcze ćwiczy. Nie pakuje na siłowni, tylko 
zdrowo do tego podchodzi.

I będzie żył dwieście lat.
To może nie decyduje o długości życia, ale 
na pewno o tym, jak długo będzie grał w pił-
kę. Przy jego podejściu myślę, że spokojnie 
na takim poziomie pogra jeszcze z  sześć, 
siedem lat.

Może więc inni piłkarze reprezentacji 
powinni stosować jego metody?
A wiesz, że zgłaszają się do Ani? Powiem ci, 
że od kiedy Lewandowski jest kapitanem, 
nasza reprezentacja gra lepiej. Oni widzą, 
że to ma sens, że polski piłkarz, wychowany 

i wytrenowany w Polsce, może tak grać. To 
w tej chwili dobra drużyna i dobrzy piłka-
rze – Krychowiak, Grosicki, Błaszczykow-
ski – to wszystko profesjonaliści. Wiedzą, 
co mają robić. Jeśli ta reprezentacja nicze-
go nie zwojuje w najbliższych latach, to już 
chyba żadna. Bo przecież mają jeszcze do-
brego trenera.

EN

WOJCIECH ZAWIOŁA
LEWANDOWSKI, BONIEK AND 
GEORGE MICHAEL

HE WAS SUPPOSED TO BECOME A MUSIC 
JOURNALIST BUT, INSTEAD OF THE 
RADIO, FOUND HIMSELF AT A SPORTS 
DESK. TODAY, HE PRACTISES WITH 
MARIUSZ CZERKAWSKI AND INDUCES 
ROBERT LEWANDOWSKI TO OPEN UP. 
HE IS EVERYWHERE AND HAS RECENTLY 
DECIDED TO TRY HIS HAND AT WRITING. 
HE SAYS THAT NOT KNOWING ANYTHING 
ABOUT FOOTBALL IS SHAMEFUL SO, 
ASHAMED, I LISTEN TO HIM.

You are a sports journalist and a novelist.
Let’s say that my writing skills leave a bit to 
be desired.

Why do you say so?
I’m a realist. I’m still learning.

How did you enter your profession and 
why are you precisely a sports journalist? 
You have studied political science.
Truth to be told, I’ve never wanted to stay 
in politics for good. I chose political scien-
ce only because there was journalism spe-
cialty. I’ve always wanted to be a journalist 
and used to think I had to finish journalism 
studies to become one. It’s not true, and now 
I know it, but I was young and inexperienced 
then. Why am I a sports journalist? There’s 
a certain degree of coincidence in that be-
cause I started as a music journalist. I wor-
ked at a student radio and even had my own 
broadcast. I  had two passions: music and 
sport. After the first year of studies, I started 
an internship at the Polish Radio Three with 
an idea to cooperate with Marek Niedźwiec-
ki, who was my guru. I came to him and he-
ard, “Okay, come to the Charts, you’ll help 
a bit.” The Charts were on Friday, and it was 
Tuesday so I thought I wouldn’t waste any 
time and went to the director of the radio so 
that he could give me something to do. And 
he did. He said guys from the sports desk ne-
eded a man on site at the Olympics in Atlan-
ta. It was 1996. And it has remained like 

that. I haven’t returned to the music section. 
I’ve recently reminded Marek Niedźwiecki 
about that. (Laughs)

Did you practise sport?
No, I’ve never done sport for competition. 
They wanted me to become a  basketball 
player because I’ve always been taller than 
my peers, but it didn’t work out because I’ve 
never been fond of basketball. The most 
serious thing I’ve ever practised, which is 
quite funny, was badminton when I was still 
a student. But it’s a very serious sport! The 
shuttlecock moves at a very high speed, and 
you have to run around the court to keep 
pace with it. Nothing to laugh about!

And have you always been interested 
in sport?
Yes, I’ve even had posters of national teams 
and clubs in my room. And a poster of Geor-
ge Michael right next to them. I still like him! 
Perhaps not from the times of Wham! but 
from his solo career. There was also Bon Jovi, 
so a bit heavier things. (Laughs) And then U2. 
Now I’d probably hang a poster of Archive. 

All right, and what about your favourite 
discipline?
Football, of course. It’s the most pleasant 
sport to practise and look at. But lately 
I haven’t been that good at watching foot-
ball because there are too many matches. 
Football will always be my number one, for 
example because it’s our national sport and 
the most popular discipline in the world. 
Not knowing anything about football is a bit 
shameful. (Laughs) Next there’s ice hockey. 
I’ve been playing it myself for several years, 
it’s a great thing. I like Alpine skiing too.

Why is football our national sport if we 
keep losing all the time? Well, perhaps it’s 
been a bit better lately...
It was even better before!

It was generally better before.
Right. But seriously speaking, as a national 
team, we have huge successes on our score-
card, which translated into popularity. It’s 
the number-one sport in the whole world be-
cause its rules are clear. You throw a ball on 
the field and play.

Ice hockey is the number one in Canada.
Yes, even three-year-old kids play hockey 
there. There is yachting and rugby in New 
Zealand. The United States are reigned by 
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American football, basketball and baseball. 
These are those few countries where foot-
ball is not placed first.

Which one do you support in hockey: 
Canada or Russia?
I guess I support Canada, perhaps because 
it’s the cradle of this sport. They live and bre-
athe hockey. They have the National Hockey 
League and their own stars in it. Russians 
have many disciplines they’re good at so 
we’d rather give up supporting them in hoc-
key. (Laughs)

Who was your biggest idol when you were 
a child: George Michael or Zbigniew Boniek?
Oh, it’s really hard to say. I guess it was Bo-
niek after all. Music appeared in my life 
when I was a teenager, and sport has always 
been with me. Our dad saw to it that I and 
my siblings were involved in sport. I remem-
ber the moment when the Polish national 
team came to a  training camp to Kamień 
near Rybnik, my hometown, in 1981. Antoni 
Piechniczek was their coach then. My dad 
took me there, and I remember running with 
a notebook, looking for Mr Boniek. But the 
team had just gone running to the forest, and 
I didn’t manage to get the autograph. Then, 
when I  met him as a  journalist, I  thought 
about that event and thought, “How nice! 
Now I simply talk to him!”

Do young boys have an easier start in 
sport today?
It’s easier for example because of equip-
ment. You once had to go to the Czech Re-
public to buy a pair of skates if you wanted to 
play hockey. But they face different difficul-
ties. There’s greater competition. There are 
more schools now, and it’s more difficult to 
make one’s mark.

And isn’t it stressful for those kids?
If they want it, why should we stop them? May-
be that fascination will end, maybe not. A lot 
depends on coaches. Many of them pressur-
ize them to practise, but that’s not the point. 
It’s not about their results but about teaching 
them something. It’s hard to find a coach who 
doesn’t put pressure on children but tries to 
be a teacher too.

What is Robert Lewandowski like?
As a man, he’s very self-contained and dis-
trustful of strangers. It’s difficult to make him 
unwind in the course of conversation, espe-
cially the one I had with him as the author of 
his biography. Only after some time did I man-
age to induce him to open up instead of telling 
dry stories. It’s his main characteristic: he is 
a very calm and well-balanced man. His wife 

is the opposite, she’s a real powerhouse. Ania 
told me more about her husband than he him-
self. His mother has an exuberant character 
too. Besides, Robert is a very honest person. 
I have the impression that he’s not a man that 
would do the dirty on someone or bitch about 
someone behind their back. And as a football 
player, he’s an outstanding professional. I was 
totally shocked when I heard what he and 
his agent planned in his career. It was a per-
fect plan: three years here, three years there, 
working on that here and learning German 
there. He was still playing in Lech Poznań 
when he started learning German because he 
wanted to join Borussia Dortmund like a pro-
fessional. He’s extremely disciplined. Plus the 
diet Ania prepares for him; these are all the 
things that determine the position in which 
he finds himself now.

What kind of diet is it?
He underwent some tests in a super profes-
sional laboratory that revealed what his body 
doesn’t tolerate. They for instance learned 
that, just like most adults, he doesn’t tolerate 
lactose. So he eliminated milk.

It is so fashionable!
Fashionable but true. Milk brings about more 
negative than positive effects. Additional-
ly, he eats healthy food only, like leavened 
rye bread, no white bread. He begins his 
dinner with dessert, then he eats the main 
course and finally there’s soup. As a result, 
his body isn’t acidified. He applies those 
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rules, and that’s why he looks the way he 
does. I remember what he was like when he 
was playing in Lech Poznań. A rather slen-
derish guy, and now? He’s a cyborg. And not 
only thanks to the gym and meat dishes. He 
simply eats properly and works out too. He 
doesn’t pump iron at the gym but has a ratio-
nal approach to that.

And he will live two hundred years.
Perhaps it doesn’t determine his lifespan but 
has certainly a great influence on how long he 
will play football. With his approach, I think 
that he’ll surely play at the same level for the 
next six, seven years.

So perhaps other players from the national 
team should follow his methods too?
Actually, they turn to Ania for help. And 
I can tell you that our team has been playing 
better since Lewandowski became its cap-
tain. They see that it makes sense, that a Pol-
ish football player, brought up and trained 
in Poland, can play like that. It’s a good team 
composed of good players now: Krychowiak, 
Grosicki, Błaszczykowski: they’re all pro-
fessionals. They know what they have to do. 
If that team doesn’t get far in the nearest 
future, I guess no team ever will. After all, 
they have a good coach too.

For the rest of the interview see 
www.anywhere.pl
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TRIBUTE TO 
FISZ EMADE 
TWORZYWO



rzemysł muzyczny jest brutalny i nie 
zna sentymentów. A może zna je aż za 
dobrze, bo lubi na nich grać. 

Bawią mnie wszystkie tribute bandy i tri-
bute szoły. Jacyś muzycy i aktorzy wychodzą 
na scenę, przebierają się i charakteryzują jak 
ci idole, w których się wcielają. Grają i śpiewa-
ją ich piosenki, do tego tańczą, czasami jest 
w tym nawet jakaś przaśna fabuła. Widz nie 
oczekuje, że zobaczy coś nowego, aktor ma 
stanowczo zabronione dodawać cokolwiek od 
siebie, choćby mogło to jeszcze poprawić daną 
piosenkę. Nie i basta. I tak jeżdżą po świecie 
podrabiani Floydzi, Abba, AC/DC (choć ory-
ginalni wciąż jeszcze koncertują), Zeppelini, 
tysiące Elvisów, setki Beatlesów, dziesiątki 
Michaelów Jacksonów. Za chwilę entą poże-
gnalną trasę zagra Black Sabbath i w świat 
ruszą jakieś „Black Sabbath Show”, „The Best 
Black Sabbath Tribute Band”, „The Other 
Black Sabbath” i jakieś tam inne twory, choć 
oryginalnych zespołów grających w podobnej 
stylistyce jest mnóstwo, a pośród nich sporo 
ciekawych. Autorzy i producenci już pewnie 
dopracowują scenariusze i bulą gruby hajs za 
prawa, a muzycy i aktorzy szlifują repertuar.

Nie zrozumcie mnie źle – rozumiem jak to 
działa, czemu ludzie rzucają się na bilety. Nie 
mam bólu czterech liter, że się dobrze bawią 
przy piosenkach ulubionych artystów. Wy-
czuwam w tym jednak pewien fałsz, pewną 
próbę zapracowania na pieniądze, które po-
winien dostać ktoś inny. Ale cóż – jest popyt, 
jest podaż, nie będę walczył z wiatrakami. 
Sam pewnie przejdę się czasem i będę dobrze 
bawił, po czym będę udawał, że tak naprawdę 
nie bawiłem się w ogóle.

Nie przypominam sobie, żeby w podobnej 
formie ktoś próbował wskrzeszać dorobek 
jakiegoś polskiego artysty – spektakl o Vio-
letcie Villas to jednak zupełnie inny kali-
ber. Puśćmy więc wodze wyobraźni. Co by 

było, gdyby w 2046 roku ktoś chciał wystawić 
w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie „Tribute to 
Fisz Emade Tworzywo”?

Scena przedstawiałaby pole. Po estradzie 
biegałyby psy, koniecznie jak najbardziej 
podobne do tego z  okładki. W  DJ-ce przy-
pominającej ciągnik z teledysku do „Pyłu” 
siedziałby aktor w czarnej koszuli i białych 
okularach, grający Emade. Na scenie (poza 
psami) roiłoby się od tancerzy i  tancerek 
w  szarych t-shirtach i  bojówkach, a  przy 
mikrofonie stałby kolejny aktor, absolwent 
Akademii Muzycznej, który ma osiem oktaw 
i teorię muzyki w jednym paluszku. Udawałby 
Fisza naśladując jego styl, głos, mimikę. Psy 
defekowałyby na deski, na czym ślizgaliby się 
aktorzy grający Justynę Święs (aktorka wyło-
niona w castingu transmitowanym w interne-
cie), Kasię Nosowską (aktorka mająca w CV 
wszystkie polskie seriale) i DJ-a Eproma (gra-
nego przez chłopaka, który przed czterema 
laty zajął trzecie miejsce w talent szoł). Być 
może fabuła wplątałaby w całą imprezę rów-
nież postać pana Wojciecha Waglewskiego, 
którego odtworzyłby drugoligowy aktor te-
atralny. I w takim anturażu ekipa wzbogaco-
na nie wiadomo po co o orkiestrę symfonicz-
ną odgrywałaby po kolei wszystkie numery 
z prześwietnego albumu „Mamut”. Kolejnego 
prześwietnego albumu w dyskografii braci 
Waglewskich, pozwolę sobie dodać.

Jezu, jaka by to była piękna katastrofa. Dro-
gi przyszły scenarzysto, producencie, reżyse-
rze, aranżerze. Geniuszu nie da się podrobić. 
Talentu nie da się zagrać. A Fisza, Emade i „Ma-
muta” lepiej znać i szanować w oryginale.
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TRIBUTE TO FISZ EMADE 
TWORZYWO

The music industry is brutal and knows no 
sentiments. Or perhaps it knows them too 
well because it likes playing on them.

I’m amused at all kinds of tribute bands 
and tribute shows. Some musicians and ac-
tors step onto the stage and dress and make 
up as those idols they impersonate. They 
play and sing their songs, dance to them, and 
sometimes add a bit of barnyard plot to all 
that. The audience doesn’t expect anything 
new, and the actors mustn’t add any word on 
their own, even if it could improve a given 
song. It’s absolutely forbidden. And so the 
world is flooded with forged Floyds, ABBAs, 
AC/DCs (even though the original band 
still gives concerts), Zeppelins, thousands 
of Elvises, hundreds of Beatles and dozens 
of Michael Jacksons. Black Sabbath is soon 
going to make its nth farewell tour, and we’ll 
immediately see things like Black Sabbath 

Show, The Best Black Sabbath Tribute Band, 
The Other Black Sabbath and other similar 
creations after that, although there are actu-
ally lots of original bands playing such music, 
including many interesting ones. Authors and 
producers are probably putting the finishing 
touches to scripts now and forking out big 
money for copyright, while musicians and ac-
tors are polishing up their repertoire.

Don’t get me wrong, I understand how this 
works and why people rush to buy the tickets. 
I’m not butthurt that they enjoy themselves 
listening to their favourite artists’ songs. But 
I sense a kind of falsity in all that, a kind of at-
tempt to earn money someone else deserves. 
But what can I  do, where there’s demand, 
there’s supply, so I’m not going to tilt at wind-
mills. I’ll probably attend something like that 
myself too and enjoy that fun, after which I’ll 
pretend there was no fun at all.

I don’t remember anyone ever trying to re-
vive the works of any Polish artist in a similar 
manner. After all, performances about Violet-
ta Villas are a completely different calibre. So 
let’s give free rein to our imagination. What 
would happen if someone wanted to stage 
Tribute to Fisz Emade Tworzywo at ERGO 
ARENA in Gdansk and Sopot in 2046?

The stage would become a field with dogs 
running around it, dogs that should resem-
ble the one from the cover. The actor playing 
Emade would wear a black shirt and white 
glasses and sit in a DJ booth looking like a trac-
tor from the video clip of “Pył”. Apart from the 
dogs, the stage would be filled with dancers 
dressed in grey T-shirts and combat trousers, 
and there would be another actor standing be-
hind the microphone, a graduate of the Acad-
emy of Music, who would have eight octaves 
and the theory of music at his fingertips. He’d 
play Fisz and imitate his style, voice and facial 
expressions. The dogs would defecate on the 
floor, and actors playing Justyna Święs (an 
actress selected in a casting broadcast on the 
Internet), Kasia Nosowska (an actress having 
all Polish TV series in her CV) and DJ Eprom 
(played by a boy who took the third place in 
a talent show) would be slipping on that. Per-
haps the plot would feature also the figure of 
Wojciech Waglewski, who would be portrayed 
by some second-division theatre actor. No-
body knows why the team would be enriched 
with a symphony orchestra, but in such an en-
tourage it would play one song after another 
from the album Mamut. Another magnificent 
album in the discography of the Waglewski 
brothers, let me add.

Gosh, it would be such a beautiful catastro-
phe. Dear future screenwriter, producer, direc-
tor, arranger. You can’t forge genius. You can’t 
play talent. And you should definitely know and 
respect the original Fisz, Emade and Mamut.

P

 
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym 
fan komiksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale niech to 
zostanie między nami.
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JAKUB
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anim w  Gdynia Arena popłynęły 
pierwsze dźwięki koncertu Miller/
Możdżer/Namysłowski nie wiedzia-

łem do końca czego mogę się spodziewać. 
Jaki obrót przybiorą wydarzenia na scenie? 
Kto tak naprawdę będzie reżyserem tego 
spektaklu? Wszak nazwiska i historie za nimi 
stojące są różne, ale poziom muzyczny i ar-
tystyczny jak najbardziej porównywalny... 
Wkrótce wszystko się wyjaśniło.

Pierwsza część koncertu należała do Lesz-
ka Możdżera i jego zespołu (Zohar Fresco – 
perkusjonalia, Lars Danielsson – kontrabas). 
Jak można opisać to co usłyszeliśmy? W zasa-
dzie ciężko jest dobrać precyzyjne określenia, 
nawet samo słowo „jazz” nie do końca oddaje 
charakter ich brzmienia. To było jak malowa-
nie muzycznego obrazu lub układanie witra-
żu z kolorowych szkiełek dźwięków.

Po czterech utworach trio zamieniło się 
w kwartet za sprawą Zbigniewa Namysłow-
skiego, który z pomocą saksofonu soprano-
wego wyraźnie „zamerykanizował” brzmie-
nie. Obrazy, jakie można by przywołać to 
zaułki w nowojorskim Bronksie czy ciągnąca 
się między wysuszonymi polami droga gdzieś 
w Idaho. Nie zabrakło także brzmień bardziej 
egzotycznych, kojarzonych z rozgrzaną i roz-
tańczoną Hawaną czy plażami Rio de Janeiro. 

Po krótkiej przerwie na scenie pojawia się 
zespół Marcusa Millera. Pierwsze dwa utwory 
z nowego albumu basisty „Afrodeezia” eks-
plodowały wulkanem jazzowej energii i ma-
estrii na najwyższym światowym poziomie. 
Cóż rzec – ci muzycy grali z największymi 
tego świata, bo i sami do takich należą. Ko-
lejne utwory wywoływały euforyczne reakcje 
publiczności, żadne chyba solo nie pozostało 
nienagrodzone salwą oklasków. 

Po kilku utworach basista, nie szczędząc 
komplementów, zaprosił na scenę Leszka 
Możdżera i Zbigniewa Namysłowskiego. Halą 
zawładnął słynny „Kuyawiak Goes Funky”. 
To jednak nie był finał koncertu. Czekały nas 
jeszcze dwa utwory, zaś na ostatnim przed bi-
sem polscy artyści jeszcze raz pojawili się na 
scenie, aby wziąć udział w nieprawdopodob-
nej rewii instrumentalnych popisów. Wtedy 
też okazało się, kto jest reżyserem tego spek-
taklu. To Marcus Miller wywoływał na scenę, 
wyznaczał kolejność, dawał prawo głosu. 
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NAJLEPSZE KONCERTY CHARAKTERYZUJE 
TO, ŻE OTRZYMUJEMY PODCZAS NICH 
COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO MUZYKĘ. 
21 LISTOPADA TA SZTUKA ZDECYDOWANIE 
ARTYSTOM SIĘ UDAŁA.

TEKST Marcin Rutkowski
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ZDJĘCIA Grzegorz Bartczak, Czasopismo Muzyk

MILLER / MOŻDŻER / NAMYSŁOWSKI 

CELEBRACJA
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W  trakcie swojego występu Miller zapo-
wiadając wykonanie utworu „Goree” ze swo-
jej poprzedniej płyty, opowiedział też jego 
historię. To historia jego wizyty w muzeum 
Slave House w  Senegalu. To historia jego 
przodków, którzy wywożeni masowo do nie-
wolniczej pracy po kilku stuleciach przezwy-
ciężyli okrutne brzemię. To historia Marcusa 
spoglądającego przez otwarte drzwi na Atlan-
tyk, czującego gniew i smutek, ale i radość, że 
ludzkość jest w stanie przezwyciężyć to co złe 
i okrutne. „Chciałem, aby ten utwór był cele-
bracją ludzkości” – mówił Miller. 

Taki też był ten koncert – był celebracją. 
Na trzy godziny z  okładem zdołaliśmy się 
oderwać od uciążliwej codzienności i zapo-
mnieć o tym co gnębi nas i co gnębi świat. 
Obrazy, jakie muzyka malowała przed naszy-
mi oczami stawiały nas w miejscach, gdzie 
byliśmy wolni. Przesłanie Millera było chyba 
najważniejszym momentem w czasie całego 
koncertu. A muzyka – doskonała w każdym 
dźwięku, w każdym takcie – uświadomiła, że 
jeżeli dzięki niej takie obrazy możemy oglą-
dać, to i świat i życie są niewyobrażalnie pięk-
ne. I to chyba był największy sukces artystów 
tego wieczoru.

EN

MILLER/MOŻDŻER/
NAMYSŁOWKI. CELEBRATION

THE BEST CONCERTS ARE CHARACTERIZED 
BY THE FACT THAT THEY GIVE US 
SOMETHING MORE THAN JUST MUSIC. THE 
ARTISTS WE COULD HEAR ON 21 NOVEMBER 
CERTAINLY ACHIEVED THIS FEAT.
 
Before I heard the first sounds of the Miller/
Możdżer/Namysłowski concert, I  had not 
been sure what to expect. What turn will the 
events on the stage take? Who will be the ac-
tual director of the performance? After all, 
the names and stories behind them are differ-
ent, but the artistic and musical level is very 
comparable. Everything soon became clear.

The first part of the concert belonged to 
Leszek Możdżer and his band (Zohar Fresco 
– percussion instruments, Lars Danielsson – 
double bass). How could one describe what 
we heard? It is actually quite difficult to find 
accurate definitions; even the very word “jazz” 
does not reflect the nature of those sounds. It 

was like drawing a musical painting or creating 
a stained glass window from colourful sounds.

After four songs, the trio changed into 
a quartet thanks to Zbigniew Namysłowski, 
who clearly Americanized the concert thanks 
to his soprano saxophone. It brought to mind 
such images as side streets in Bronx or a road 
winding between dry fields somewhere in Ida-
ho. But the performance featured also more 
exotic sounds associated with hot and danc-
ing Havana or the beaches of Rio de Janeiro.

After a short break, the stage was taken by 
the band of Marcus Miller. The first two songs 
from Afrodeezia, the new album produced by 
the bassist, were like a volcano erupting with 
energy and mastery at world top level. After all, 
the musicians played with the greatest stars in 
the world, and they are such stars themselves 
too. Next songs provoked euphoric responses 
from the whole audience: there was probably no 
solo that was not rewarded with applause.

After several pieces, the bassist invited 
Leszek Możdżer and Zbigniew Namysłowski 
to the stage, showering them with compli-
ments at the same time. The hall filled with 
the sounds of the famous “Kuyawiak Goes 
Funky”. But it was not the end of the concert 
yet. We could hear two songs more, and the 
last one before the encore once again featured 
the Polish artists, who stepped onto the stage 
to take part in an amazing instrumental show. 
It also became clear who was directing the 
whole performance. It is Marcus Miller who 
called other musicians back, determined the 
order of events and gave others the floor.

During his own performance, Miller an-
nounced the song “Goree” from his previous 
album and told the story behind it. It was a sto-
ry about his visit in the Slave House museum 
in Senegal. A story about his ancestors, who 
were forced to slave labour on a large scale but 
after several centuries removed that ruthless 
burden. A story about Marcus looking at the 
Atlantic through an open door, feeling pain 
and sadness but also joy because he knew 
humanity is able to overcome what is evil and 
cruel. “I wanted this piece to be a celebration 
of humanity,” Miller said.

And the concert was such a celebration 
too. We managed to forget about our prob-
lematic everyday lives and everything that 
troubles us and the whole world for more than 
three hours. The images music was painting 
in front of our eyes took us to places where we 
were free. Miller’s message was probably the 
most important element of the whole concert. 
And the music, whose every sound and bar 
were truly perfect, made us realize that if we 
are able to see such images thanks to music, 
then life and the whole world are inconceiv-
ably beautiful. And I guess it was the biggest 
success the artists achieved that evening.



POLSKA FILHARMONIA 
BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA 
CHOPINA Z RADOŚCIĄ ZAPRASZA 
DO ŚWIĘTOWANIA NADEJŚCIA 
NOWEGO ROKU NA OŁOWIANCE .

arnawał – do miłego spędzania cza-
su zachęca samo słowo. Próżnować 
na pewno nie będzie gdańska filhar-

monia, która postanowiła zapewnić swoim 
słuchaczom dobrą zabawę. W każdą sobotę 
stycznia o godz. 19:00 w Sali Koncertowej 
gmachu na Ołowiance odbywać się będą Bale 
Gdańskie, które już na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez PFB.

Początek roku z Polską Filharmonią Bał-
tycką zapowiada się wręcz bajecznie. Emocje 
po imprezie sylwestrowej nie zdążą jeszcze 
ostygnąć, gdyż zaczynamy szybko, bo już 2 
stycznia. Wtedy właśnie na Ołowiance będzie 
można zobaczyć najnowszy program „Ale 
CZAD! czyli podróże Grupy MoCarta”. Ten 
chyba najbardziej znany w Polsce kwartet 
smyczkowy zaprezentuje inteligentne żarty 
przepełnione największymi przebojami mu-
zyki klasycznej, które z pewnością zapew-
nią każdemu odpowiednią dawkę energii do 
dalszej zabawy.

Na kolejną sobotę – 9 stycznia, zaprosi 
Państwa Maciej Niesiołowski, muzyk, dyry-
gent i  twórca programu „Z batutą i humo-
rem”. W  ramach koncertu będzie można 
usłyszeć najpiękniejsze walce, czardasze 
i inne melodie z całego świata, między in-
nymi dzieła Antona Rubinsteina czy Gioac-
chino Rossiniego w wykonaniu sopranistki 
Anity Maszczyk oraz tenora Michała Musio-
ła, którym towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna PFB.

THE BEGINNING OF NEW YEAR ON 
OŁOWIANKA.

Carnival – the very word encourages us to 
enjoy that special time. The Philharmonic in 
Gdansk is certainly not going to laze about. It 
decided to make sure its listeners enjoy them-
selves during the carnival season. Gdansk 
Balls, which have already become an inhe-
rent part of the calendar of events organized 
by PBP, will take place at 7 pm on each Satur-
day of January in the Concert Hall of the PBP 
building on Ołowianka island.

The beginning of the year with the Polish 
Baltic Philharmonic thus promises to be truly 
fabulous. We will be still filled with emotions 
after the New Year’s Eve party during the first 
ball as we start quite early, on 2 January. This 
is when we will have a chance to see the latest 
performance by the MozART Group entitled 
Ale CZAD! czyli podróże Grupy MoCarta pre-
cisely on Ołowianka. The probably most po-
pular string quartet in Poland will present its 
intelligent jokes filled with the greatest classi-
cal music hits. They will be definitely a great 
source of energy for the rest of carnival time.

Maciej Niesiołowski, a musician, conduc-
tor and originator of the programme Z batutą 
i humorem (With Baton and Humour), invites 
everyone for the next Saturday, 9 January. The 
concert will feature the most beautiful waltzes, 
csardases and other melodies from the whole 
world, including pieces by Anton Rubinsteinor 
Gioachino Rossini performed by soprano Ani-
ta Maszczyk and tenor Michał Musioł, accom-
panied by the PBP Symphony Orchestra.

One week later, Ołowianka will be conqu-
ered by tango. Tangata Quintet, the only gro-
up in Poland inspired by the works of Astor 
Piazzolla, will play the composer’s pieces 
in their full form, thus offering a combina-
tion of instrumental music and dance. Each 
guest will have a chance to fully experience 
the emotions conveyed by this kind of music 
thanks to dance masters, Anna Iberszer and 
Marcelo Almiron. Moreover, we will once aga-
in return to tango during the 5th Gdansk Ball 
organized on 30 January, which is when the 
stage in the Concert Hall will be taken by Mar-
cin Wyrostek and Tango Corazon Quintet. 
They will together present the accordionist’s 
new album, For Alice.

The concert Przeboje orkiestrowe (Or-
chestra Hits) will take place on 23 January. 
It will feature the biggest masterpieces of all 
time: from Mozart and Tchaikovsky to The 
Beatles. The last Gdansk Ball, dominated by 
the greatest operas and operettas, will be 
held on 6 February. Music lovers will have 
a chance to hear compositions by Offenbach 
and Strauss II performed by the Polish Sinfo-
nia Iuventus Orchestra.

K
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TANECZNYM 
KROKIEM 
W ROK 2016

Tydzień później Ołowianką zawładnie tan-
go. Tangata Quintet – jedyna w Polsce grupa, 
której trzon stanowi twórczość Astora Piazzol-
li, wykona utwory kompozytora w ich pełnej 
formie – połączenia muzyki instrumentalnej 
i tańca. Dzięki mistrzom tańca – Annie Iber-
szer oraz Marcelo Almironowi w pełni będzie 
można odczuć emocje, jakie niesie ze sobą ten 
rodzaj muzyki. Powrócić do nich będzie moż-
na w ramach V Balu Gdańskiego – 30 stycznia, 
kiedy to na scenie Sali Koncertowej pojawi się 
Marcin Wyrostek wraz z zespołem Tango Co-
razon Quintet, którzy wspólnie zaprezentują 
najnowszy album akordeonisty – „For Alice”.

23 stycznia odbędzie się koncert „Przebo-
je orkiestrowe”, podczas którego zaprezento-
wane zostaną największe utwory wszech cza-
sów, zaczynając od Mozarta i Czajkowskiego, 
a na zespole The Beatles kończąc. 6 lutego 
z kolei będzie miał miejsce ostatni z Balów 
Gdańskich, a jego tematem będą największe 
przeboje opery i operetki. Melomani będą 
mieli okazję usłyszeć kompozycje Offenba-
cha czy Straussa Jr. w wykonaniu Polskiej Or-
kiestry Sinfonia Iuventus.

EN

DANCING INTO 2016

THE POLISH BALTIC FREDERIC CHOPIN 
PHILHARMONIC IN GDANSK IS HAPPY 
TO INVITE EVERYONE TO CELEBRATE 

SPONSOR 
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STANY ZJEDNOCZONE. KAŻDY ARTYSTA MARZY 
O TRASIE KONCERTOWEJ PO NAJPOTĘŻNIEJSZYM 
KRAJU NA ŚWIECIE. A ORKIESTRA SYMFONICZNA 
POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ W ZACZYNAJĄCYM 
SIĘ WŁAŚNIE ROKU SPEŁNI SWOJE MARZENIE.

ezon artystyczny 2015/2016 jest dla 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej sezo-
nem wyjątkowym, obchodzi bowiem 

70-lecie istnienia. Z  tej okazji już teraz na 
Ołowiance odbywają się wydarzenia specjal-
ne, będące ukoronowaniem dotychczasowej 
działalności PFB. Jednym z najważniejszych 
i największych z nich będzie tournée kon-
certowe po Stanach Zjednoczonych Amery-
ki Północnej, za współorganizację którego 
odpowiedzialna jest największa na świecie 
agencja artystyczna.

Od 13 stycznia do 20 marca 2016 roku 
Orkiestra Symfoniczna PFB odwiedzi najbar-
dziej prestiżowe sale koncertowe w USA, da-
jąc łącznie aż 44 koncerty w 18 stanach. Cała 
trasa skierowana jest przede wszystkim do 
amerykańskiej Polonii, która liczy sobie już 
trzy generacje naszych rodaków. Oczywiście 
mile widziani będą także rodowici Ameryka-
nie, bowiem głównym celem gdańskich fil-
harmoników jest zabranie melomanów w po-
dróż po polskiej historii i kulturze.

Orkiestra PFB zadbała o to, by słuchacze 
mieli okazję zapoznać się z  największymi 
dziełami klasyków z Polski i Europy. Zapre-
zentowane zostaną między innymi utwory 
Fryderyka Chopina (II Koncert fortepiano-
wy f-moll, op. 21) oraz Henryka Wieniaw-
skiego (II Koncert skrzypcowy d-moll, op. 
22), a także najpiękniejsze kompozycje Ry-

IN THE WORLD. AND THE POLISH BALTIC 
PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHESTRA 
IS JUST ABOUT TO MAKE ITS DREAM COME 
TRUE IN THE UPCOMING YEAR.

The artistic season 2015/2016 is special for 
the Polish Baltic Philharmonic as it celebra-
tes the 70 years of its existence. This is why it 
has already begun organizing special events 
on Ołowianka island supposed to be the 
coping stone of all the activities so far under-
taken by PBP. The concert tour around the 
United States of America is certainly one of 
the most important and the greatest of tho-
se events. It is co-organized by the biggest 
artistic agency in the world.

The PBP Symphony Orchestra will visit 
the most prestigious concert halls in the 
USA from 13 January do 20 March 2016 and 
give altogether as many as 44 concerts in 
18 states. The whole tour is addressed ma-
inly to the Polish community in the USA, 
which is currently formed already by three 
generations of our countrymen. Of course, 
Americans themselves are most welcome 
too because the main aim of the philharmo-
nic musicians from Gdansk is to take music 
lovers into a journey through Polish history 
and culture.

The PBP Orchestra has seen to it that its 
listener get the chance to hear the greatest 
pieces composed by classics from Poland 
and Europe. Among others, it will perform 
works by Frédéric Chopin (Piano Concerto 
No. 2 in F minor, Op. 21) and Henryk Wie-
niawski (Violin Concerto No. 2 in D minor, 
Op. 22), as well as the most beautiful com-
positions by Richard Wagner, Ludwig van 
Beethoven, Pyotr Tchaikovsky and Nikolai 
Rimsky-Korsakov.

Moreover, the tour will feature outstan-
ding artists representing Polish and foreign 
classical music, including for instance Jaro-
sław Nadrzycki, a born violinist who made 
his debut at the age of 12 performing the 
Carmen Fantasy by Sarasate together with 
the Moscow Conservatory Orchestra. He is 
a winner of many prestigious violin compe-
titions, including those in Berlin, Vilnius 
and Bucharest. Marcin Koziak, a  pianist 
that was honoured many times during the 
Chopin Competition in 2010, and Adam 
Wodnicki, a juror on numerous internatio-
nal piano competitions and lecturer at one 
of the American music colleges, will play 
the piano.

As part of the tour, the philharmonic 
musicians will play for example in Wa-
shington D.C., Detroit, Las Vegas and New 
York. For more information see www.fil-
harmonia.gda.pl.
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szarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena, 
Piotra Czajkowskiego czy Nikołaja Rimskie-
go-Korsakowa.

W tournée wezmą udział wybitni artyści 
polskiej i zagranicznej sceny muzyki klasycz-
nej, wśród których znajdzie się między inny-
mi Jarosław Nadrzycki – urodzony skrzypek, 
który zadebiutował już w wieku 12 lat, wyko-
nując fantazję „Carmen” Sarastatego z Or-
kiestrą Konserwatorium Moskiewskiego. Jest 
on zwycięzcą wielu prestiżowych konkursów 
skrzypcowych, między innymi w Berlinie, 
Wilnie czy w Bukareszcie. Przy fortepianie 
zasiądzie Marcin Koziak – pianista wielokrot-
nie wyróżniony w Konkursie Chopinowskim 
w 2010 roku oraz Adam Wodnicki – juror mię-
dzynarodowych konkursów pianistycznych, 
wykładowca jednego z amerykańskich uni-
wersytetów muzycznych.

W ramach trasy filharmonicy zagrają mię-
dzy innymi w Waszyngtonie, Detroit, Las Ve-
gas czy Nowym Jorku. Więcej informacji na 
stronie www.filharmonia.gda.pl.
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CONQUERING USA

THE UNITED STATES OF AMERICA. EACH 
ARTIST DREAMS OF A CONCERT TOUR 
AROUND THE MOST POWERFUL COUNTRY 

NA PODBÓJ USA
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FESTIWAL
Na szczególną uwagę zasługuje największe 
przedsięwzięcie realizowane przez PFK So-
pot, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzycz-
ny Energa Sopot Classic.

Podczas Koncertu Inauguracyjnego pu-
bliczność miała okazję wysłuchać utworów 
stanowiących esencję muzyki amerykań-
skiej pierwszej połowy XX wieku. Twórczość 
George’a Gershwina była bowiem motywem 
przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu. 
Gośćmi specjalnymi byli nowojorscy soliści 
Laquita Mitchell oraz Kenneth Overton, a wy-
stęp pianisty Adama Makowicza uświetnił 

ROK 2015 
W PFK SOPOT

ZDJĘCIA źródło: PFK SopotTEKST Zuzanna Rogalska

2015 ROK BYŁ DLA POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT 
CZASEM BARDZO PRACOWITYM I OWOCNYM, OBFITUJĄCYM 
W INTERESUJĄCE WYDARZENIA I INICJATYWY ARTYSTYCZNE.
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ten niesamowity wieczór. Podczas Festiwalu 
nie zabrakło także koncertu polskiej muzyki 
współczesnej, któremu towarzyszył finał 3. 
Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa 
Pendereckiego. Miłośnicy południowych ryt-
mów przenieśli się w barwny świat flamenco 
dzięki koncertowi pt. „Flamenco na plaży”, 
podczas którego wystąpił Livio Gianola wraz 
z zespołem. Koncert finałowy z pewnością za-
skoczył niejednego słuchacza. Podczas tego 
wydarzenia – nieco przewrotnie – pierwsze 
skrzypce zagrała trąbka Reinholda Friedri-
cha, który wraz z pianistką Eriko Takezawa 
stanowił energetyczny duet.

PŁYTA
Niecodziennym wydarzeniem było ukoń-
czenie przez PFK Sopot nagrań wieńczą-
cych serię wydawniczą Tacet’s Beethoven 
Symphonies (prace nad cyklem rozpoczęły 
się w  już w  2006 roku). W  tym roku, dzię-
ki wsparciu Mecenasa PFK Sopot – Grupy 
ENERGA, Orkiestra pod dyrekcją maestro 
Wojciecha Rajskiego zrealizowała ostatnią, 
IX Symfonię. Jako miejsce nagrań wybrano 
Kościół św. Jana w  Gdańsku. We wnętrzu 
świątyni, oprócz poszerzonego składu PFK 
Sopot, gościł również Polski Chór Kameralny 
– Schola Cantorum Gedanesis z Janem Łuka-
szewskim na czele, a także soliści: Bomi Lee 
– sopran, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, 
Krystian Krzeszowiak – tenor i Tareq Nazmi 
– baryton. W listopadzie odbyła się gala „Be-
ethoven. Symfonie. Ukończona podróż”, pro-
mująca nowe wydawnictwo PFK Sopot.

ROZRYWKA
Mariaż klasyki z muzyką rozrywkową nie jest 
obcy PFK Sopot. W mijającym roku orkiestra 
współpracowała ze znanymi polskimi solista-
mi przy okazji wielu koncertów.

Koncert Karnawałowy był hołdem dla 
wielkiego wokalisty i pianisty jazzowego – 
Nat King Cole’a. Obok PFK Sopot wystąpił 
duet Macieja Miecznikowskiego i Krzysi Gór-
niak, prezentujący utwory amerykańskiego 
jazzmana w aranżacji na dwie gitary, wokal 
i orkiestrę kameralną.

Dzień Kobiet natomiast obchodzony był 
w argentyńskim stylu. PFK Sopot zaprosiła 
do współpracy Marcina Wyrostka z zespołem 
Tango Corazon.

We wrześniu na dorocznym koncercie dla 
mieszkańców Sopotu pt. „Andrzej Zaucha 
Symfonicznie” pod muzycznym kierownic-
twem Krzysztofa Herdzina wystąpili m.in. 
Krystyna Prońko czy Andrzej Dąbrowski. 
Koncert cieszył się wielkim zainteresowa-
niem –publiczność wypełniła Amfiteatr Ope-
ry Leśnej niemal do ostatnich miejsc.

Kolejnym wydarzeniem wartym wspo-
mnienia jest współpraca PFK Sopot z gwiazdą 
światowego formatu – Chrisem Botti. Pod-
czas październikowego koncertu w Ergo Are-
nie muzyk i  jego zespół dali popis zarówno 
klasycznego profesjonalizmu, jak i jazzowej 
zabawy improwizacją. Zabrzmiały kompozy-
cje trębacza, a także niecodzienne wersje zna-
nych utworów, m. in. „Time to Say Goodbye”, 
„Nessun Dorma” czy „Cinema Paradiso”.

KLASYKA
Jedną z ciekawszych propozycji PFK Sopot był 
marcowy Koncert Familijny. Założeniem wy-
darzenia było wprowadzenie dzieci w kulturę 
wysoką i udowodnienie, że muzyka klasyczna 
jest adresowana nie tylko do ukształtowanych 
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added splendour to that amazing night. Pol-
ish contemporary music was also a part of 
the Festival as it included the 3rd Krzysztof 
Penderecki Composers’ Competition final. 
The lovers of southern sounds took a trip to 
the colourful world of flamenco thanks to 
a concert entitled “Flamenco on the Beach”, 
which featured the performance of Livio 
Gianola and his band. The final concert cer-
tainly surprised many listeners. The first fid-
dle in this event was, quite perversely, played 
by the trumpet of Reinhold Friedrich, who 
formed an energetic duet together with pia-
nist Eriko Takezawa.

ALBUM
Final recordings for the Tacet’s Beethoven 
Symphonies series were certainly an import-
ant event for Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra Sopot too. The works on the cycle 
began already in 2006. This year, thanks to 
the support of ENERGA Group, the Patron 
of Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot, the Orchestra conducted by Maestro 
Wojciech Rajski realized the last piece, Sym-
phony No. 9. It recorded the symphony in St. 
John’s Church in Gdansk. Apart from Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra  Sopot with 
an expanded number of musicians, the Pol-
ish Chamber Choir Schola Cantorum Geda-
nesis led by Jan Łukaszewski and the follow-
ing soloists were involved in the work: Bomi 
Lee – soprano, Agnieszka Rehlis – mez-
zo-soprano, Krystian Krzeszowiak – tenor 
and Tareq Nazmi – baritone. A gala entitled 
“Beethoven. Symphonies. A  finished jour-
ney”, which promoted the new record by Pol-
ish Chamber Philharmonic Orchestra  Sopot, 
took place in November.

ENTERTAINMENT
The marriage of classics with light music is 
not alien to Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra Sopot. The orchestra cooperated with 
famous Polish soloists during numerous con-
certs held in 2014.

The Carnival Concert was a  tribute to 
Nat King Cole, a great singer and jazz pia-
nist. Polish Chamber Philharmonic Orches-
tra Sopot performed together with the duet 
of Maciej Miecznikowski and Krzysia Gór-
niak, who played the American jazzman’s 
pieces arranged for two guitars, vocal and 
chamber orchestra.

Women’s Day, on the other hand, was cel-
ebrated in an Argentine style. Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra Sopot decided to co-
operate with Marcin Wyrostek and the band 
Tango Corazon.

The annual September concert for the 
residents of Sopot entitled “Andrzej Zaucha 
– Symphonically” organized under the musi-

MECENAS PFK SOPOT

odbiorców, ale – podana w odpowiedniej opra-
wie – pozwala kształtować gust muzyczny na-
wet najmłodszych słuchaczy.

Majowy koncert „Młode talenty” był oka-
zją do zaprezentowania umiejętności i zdol-
ności młodych trójmiejskich solistów: Pauli 
Preuss i Michała Szczerby. Podczas koncertu 
zabrzmiała również współczesna kompozycja 
Kamila Cieślika, którą zestawiono z utwo-
rami Karola Lipińskiego oraz Wolfganga 
Amadeusza Mozarta. To ciekawe połączenie 
pozwoliło na porównanie muzyki twórców, 
którzy komponowali na tym samym etapie 
życia, ale w innych czasach.

W obu koncertach orkiestrą dyrygował 
Ariel Ludwiczak, biorący udział w programie 
Instytutu Muzyki i Tańca – „Dyrygent-rezydent”.

KONCERTY ZAGRANICZNE
Oprócz działań koncertowych w Polsce, jak 
co roku Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
miała okazję wystąpić poza granicami kraju. 
W trakcie tournée w styczniu 2015 roku (m.in. 
w Wilhelmshaven czy Beitigheim-Bissingen) 
Orkiestrze towarzyszył pianista Alexander 
Krichel, z którym PFK Sopot nagrała w 2014 
roku płytę pt. „Hummel:Chopin:Mozart”. 
W lipcu Orkiestra pod batutą Wojciecha Raj-
skiego wystąpiła w Chorin, a towarzyszył jej 
znakomity solista Reinhold Friedrich.

Pomimo pracowitego roku Polska Filhar-
monia Kameralna Sopot nie zwalnia tempa. 
Pierwszym wydarzeniem A.D. 2016 będzie 
tradycyjnie Koncert Noworoczny, a prace nad 
szóstą edycją festiwalu Energa Sopot Clas-
sic już trwają.

EN

2015 AT PCP SOPOT

2015 WAS A VERY ARDUOUS AND 
FRUITFUL YEAR FOR THE POLISH 
CHAMBER PHILHARMONIC SOPOT. IT 
WAS RICH IN INTERESTING EVENTS AND 
ARTISTIC INITIATIVES.

FESTIVAL
Particular attention should be paid to the big-
gest event organized by Polish Chamber Phil-
harmonic Orchestra Sopot, that is the Inter-
national Music Festival Energa Sopot Classic.

During the Inauguration Concert, the 
audience had a  chance to listen to songs 
that conveyed the essence of the American 
music of the early 20th century. George 
Gershwin’s works were the leitmotif of this 
year’s edition of the festival. Special guests 
included soloists Laquita Mitchell and Ken-
neth Overton from New York, while the 
concert given by pianist Adam Makowicz 

cal leadership of Krzysztof Herdzin featured 
for instance Krystyna Prońko and Andrzej 
Dąbrowski. The concert enjoyed great popu-
larity: the audience filled up almost the whole 
Forest Opera Amphitheatre.

What is also worth mentioning is Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra Sopot’s co-
operation with the world-famous artist Chris 
Botti. During the October concert held in 
ERGO ARENA, the musician and his band 
gave a show including both classical profes-
sionalism and jazz improvisation. We could 
hear the trumpeter’s compositions and orig-
inal versions of such pieces as “Time to Say 
Goodbye”, “Nessun Dorma” and “Cinema 
Paradiso”.

CLASSICS
The Family Concert organized in March was 
definitely one of the most interesting events 
offered by Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra Sopot. Its aim was to familiarize chil-
dren with high-brow culture and prove that 
classical music is not only addressed to reg-
ular audiences but also, if served in the right 
way, helps to develop musical tastes in even 
the youngest listeners.

The “Young Talents” concert held in May 
gave a chance to present the skills and tal-
ents of young soloists from Tricity: Paula 
Preuss and Michał Szczerba. Moreover, the 
event featured Karol Cieślik’s contempo-
rary composition put together with pieces 
by Karol Lipiński and Wolfgang Amadeus 
Mozart. That interesting combination let us 
compare music written by artists who com-
posed their pieces at the same stage of life 
but in different times.

During both concerts, the orchestra was 
conducted by Ariel Ludwiczak, who took part 
in the “Conductor-in-Residence” project un-
dertaken by the Institute of Music and Dance.

CONCERTS GIVEN ABROAD
As usual, apart from its initiatives in Poland, 
the Polish Chamber Philharmonic Orches-
tra Sopot had a chance to perform abroad 
too. During its tour in January 2015 (e.g. in 
Wilhelmshaven or Beitigheim-Bissingen), 
the Orchestra was accompanied by pianist 
Alexander Krichel, with whom PCP Sopot 
recorded the album Hummel:Chopin:Mo-
zart in 2014. In July, the Orchestra con-
ducted by Wojciech Rajski gave a concert 
in Chorin together with the excellent soloist 
Reinhold Friedrich.

Despite the arduous year, the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot does not slow 
down. As always, the New Year Concert will 
be the first event organized in 2016, and the 
works on the sixth edition of the Energa Sopot 
Classic festival are already under way.
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rzeglądy monograficzne polskich arty-
stów to już stały punkt Cieszanów Rock 
Festiwal. Tradycję koncertów z serii 

„3x...” zapoczątkował Muniek Staszczyk, któ-
ry na cieszanowskiej scenie wystąpił z zespo-
łami T.Love Alternative, Szwagierkolaska oraz 
Shamboo+Muniek. W  2015 roku, w  trzech 
odsłonach muzycznych zaprezentował się Pa-
blopavo. Laureat „Paszportu Polityki” zagrał 
z formacjami Vavamuffin, Pablopavo i Ludziki 
oraz Zjednoczenie Sound System.

– Coraz wyraźniej krystalizuje się wizja 
festiwalu, która towarzyszy nam od kilku lat. 
Cieszanów Rock Festiwal staje się sierpnio-
wym centrum polskiej muzyki. Tutaj odby-
wają się wyjątkowe koncerty retrospektywne 
takie jak specjalne, jednopłytowe występy 
Pidżamy Porno, Dezertera, Comy, przeglą-
dy monograficzne, premierowe wykonania 
materiałów z nowych płyt czy zdjęcia do tele-
dysków i rejestracje DVD czołowych polskich 
zespołów rockowych. Siódma edycja CRF 
należy do Kazika Staszewskiego, artysty, 
którego polskiej publiczności przedstawiać 
nie trzeba. Przymiarki do tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia trwały bardzo długo. Jeste-
śmy szczęśliwi, że to właśnie Kazik zawładnie 
naszą sceną w 2016 roku – zapowiada Artur 

P

Tylmanowski, kurator programowy festiwalu. 
Podczas trzech dni festiwalu (19 – 21 sierp-

nia) Kazik Staszewski zaprezentuje swoje naj-
lepsze projekty. Poza sztandarowym Kultem 
w Cieszanowie wystąpi KNŻ oraz formacja 
Kazik&Kwartet ProForma. Każdy z koncer-
tów będzie wyjątkowy: Kult zagra jednorazo-
wo w całości dwie płyty „Tata Kazika” i „Tata 
2”, KNŻ zagra jedyny w 2016 roku koncert, 
a zespół Kazik&Kwartet ProForma zaprezen-
tuje swój bieżący materiał. Miłośników różno-
rodnych wcieleń Staszewskiego czeka więc 
nie lada gratka. Radości z monograficznego 
przeglądu swojej twórczości i powrotu do Cie-
szanowa nie kryje również główny bohater 
wydarzenia – Grałem pod rząd o wiele więcej 
koncertów, niemniej po raz pierwszy z trze-
ma różnymi składami wystąpię na jednym 
festiwalu. Będzie to również fajna, koleżeńska 
przygoda, bowiem przez 3 dni zobaczę się ze 
wszystkimi moimi obecnymi kompanami 
muzycznymi – mówi Kazik Staszewski. 

Cieszanów Rock Festiwal 2016 odbędzie 
się w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 roku. Szcze-
góły festiwalu: www.cieszanowrockfestiwal, 
www.facebook.com/cieszanowrockfestival

Otwarta sprzedaż karnetów i biletów odby-
wa się wyłącznie przez stronę www.eventim.pl. 
Cena karnetu wynosi 90 zł.
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“3xKAZIK” AT CIESZANÓW ROCK 
FESTIVAL 2016

AFTER THREE YEARS, KAZIK STASZEWSKI 
WILL ONCE AGAIN PERFORM AT THE 
MUSICAL FESTIVAL OF PODKARPACKIE 
REGION, THIS TIME HE WILL BE THE MAIN 
CHARACTER OF THE MONOGRAPHIC 
REVIEW “3X…”

Monographic reviews of Polish artists be-
came a  permanent feature of Cieszanów 
Rock Festival. The tradition of “3x…” con-
certs was established by Muniek Staszczyk, 
who performed on the stage in Cieszanów 
together with the bands: T.Love Alternative, 
Szwagierkolaska and Shamboo+Muniek. In 
2015, it was the band Pablopavo which pre-
sented its three different musical images. 
The winner of Polityka’s Passport Award per-
formed together with Vavamuffin, Pablopavo 
i Ludziki and Zjednoczenie Sound System.

“The vision of the festival, which we have 
been developing for a  few years, is taking 
a clearer form. In August, Cieszanów Rock 
Festival becomes the centre of Polish music. 
Here, the audience can witness unique retro-
spective concerts such as special, one-album 
shows of Pidżama Porno, Dezerter and Coma, 
as well as monographic reviews, premiere 
performances of songs from new albums, 
video clip shooting or video-recording of the 
most popular Polish rock bands. The seventh 
edition of Cieszanów Rock Festival is dedicat-
ed to Kazik Staszewski, an artist who is well 
known to the Polish audience. Preparations 
for this special event took a long while. “We 
are glad that it is Kazik who will rule our stage 
in 2016,” says Artur Tylmanowski, the festival 
programme curator. 

During three days of the festival (19–21 
August), Kazik Staszewski will present his 
best projects. Apart from the flagship band 
Kult, the audience will also see KNŻ and 
the formation Kazik&Kwartet ProForma. 
Each concert is going to be special: Kult will 
perform the whole two albums “Tata Kazi-
ka” and “Tata 2” during one concert, KNŻ 
will give its only performance in 2016, and 
Kazik&Kwartet ProForma will present its 
recent material. This will be a very special 
treat to all enthusiasts of different musi-
cal images of Kazik Staszewski. The main 
hero of the event also does not hide the fact 
that he is happy about the monographic re-
view of his musical output and the return to 
Cieszanów “I have played in many more con-
certs in a row, but this is the first time I will 
perform with three different bands during 
one festival. This will also be a nice adven-
ture with my friends as during those three 
days I will meet all my present musical col-
leagues,” says Kazik Staszewski. 

Cieszanów Rock Festival 2016 will take 
place on 18–21 August 2016. For more 
information on the festival visit: www.
cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.
com/cieszanowrockfestival

Tickets and passes are sold solely at 
the website: www.eventim.pl. The price of 
a pass is PLN 90.

PO TRZECH LATACH KAZIK 
STASZEWSKI WRACA DO PROGRAMU 
PODKARPACKIEGO FESTIWALU, TYM 
RAZEM JAKO BOHATER PRZEGLĄDU 
MONOGRAFICZNEGO „3X. . .”

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

„3xKAZIK” 
NA CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL 2016

K U L T U R A  /  C U L T U R E
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SIEDEM LAT TEMU SKOŃCZYŁAM 
OSIEMNAŚCIE LAT, CHODZIŁAM WTEDY 
DO LICEUM W MIEŚCIE ŚWIĘTEJ WIEŻY 

I PRZERAŻA MNIE MYŚL, JAK POTWORNIE 
MAŁO WIEDZIAŁAM WTEDY O ZACHWYCIE-

CZYMŚ I RADOŚCI-Z-CZEGOŚ.

AKRYLE 
W BRZUCHU

EDY TA BYSTROŃ 



yłam dzieciakiem w czarnych tramp-
kach, które miałam na sobie w dzień, 
w którym weszłam do kamienicy przy 

katedrze na moje pierwsze zajęcia ze sztuki. 
Nie zdjęłam ich też wtedy, kiedy olśniło mnie, 
czym chcę się zająć w  moim małoletnim 
jeszcze dość życiu, a to dziwne, bo podobno 
w przełomowych momentach losu człowieka 
dosłownie wyrywa z butów. Trampek już nie 
mam, ale sztuka została i dzięki temu pozna-
łam Edytę, której obrazy są symbolem wszyst-
kich moich młodzieńczych pragnień, połą-
czonych z upierdliwą obecnie koniecznością 
przedstawiania ludziom ładnego malarstwa. 

Może też duży udział sztuki naiwnej w mo-
jej karierze sprawił, że we wszystkim, co oglą-
dam i czego szukam, potrzebuję dostrzec ciut 
choćby serca i odrobinę duszy. Edyta Bystroń 
ma serce na dłoni a duszę na ramieniu, bo 
choć z jednej strony jej radosne, barwne por-
trety są kwintesencją ciepła i serdeczności, to 
robi też intrygujące komiksy, w których po-
noć „nie chce się bać”, więc kto wie – pewnie 
bywa czasem czymś porządnie przerażona. 

Podobnie jak jej kot Fiodor, który obawiał się 
mojej czułości, wynikającej w głównej mierze 
z tego, że nosi imię mojego psa. 

W  portretach Edyty, zarówno tych du-
żych, jak i płócienek o naprawdę małych roz-
miarach, jest coś co sprawia, że mam do nich 
bardzo osobisty stosunek. Uwielbiam, jak 
ktoś maluje w ten sposób – prosto i szczerze, 
nie siląc się na zbędne zabiegi, a konsekwent-
nie tworząc własną bajkę. Wszystko, co wy-
chodzi spod pędzla Edyty – portrety książąt 
czy osóbki poprzebierane za zwierzęta, akry-
le czy barwione tkaniny – cała ta jej twórcza 
radość łaskocze mnie od wewnątrz i wzrusza 
do łez. Dlatego też muszę w tym momencie 
przeprosić, ale nie umiem i co więcej nie za-
mierzam być w jej kwestii obiektywna. Będę 
subiektywna do bólu i powiem też, jak bardzo 
cieszę się, że kilka miesięcy temu Edyta napi-
sała do mnie, bo mogłam zakochać się w jej 
bohaterach. W tych wielkookich postaciach 
o okrągłych głowach i zielonych włosach, któ-
re chce się zabrać ze sobą do domu niezależ-
nie od kosztów, konsekwencji i braku miejsca 
w wynajmowanym pokoju w stolicy. 

I niezależnie od tego, czy jest grudzień, 
czy jest przed, po, czy w trakcie świąt, na każ-
dy dzień w roku i na zawsze życzę sobie, żeby 
każdy z nas znalazł swoją Edytę Bystroń, któ-
rej obrazy pasują nie do kanapy, podłogi, czy 
najnowszych trendów, ale do duszy. Szczęśli-
wego Nowego Roku. 

EDYTA BYSTROŃ – absolwentka Wydziału Ma-
larstwa na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie oraz Studium Pedagogicznego. Zaj-
muje się malarstwem, komiksem oraz tkaniną 
artystyczną. 
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EDYTA BYSTROŃ – ACRYLICS IN 
THE STOMACH

I TURNED EIGHTEEN SEVEN YEARS 
AGO; I ATTENDED HIGH SCHOOL IN 
CZĘSTOCHOWA THEN, AND I’M TERRIFIED 
HOW TERRIBLY LITTLE I KNEW ABOUT 
DELIGHTS FOUND IN THINGS AND 
PLEASURES DERIVED FROM THEM.

I was a child with black sneakers, which I was 
also wearing the day I entered a tenement 
next to the cathedral to take my first art les-
son. I was still wearing them even when I sud-
denly realized what I wanted to do in my still 
quite immature life. I don’t have those sneak-
ers any more, but art has remained with me, 
thanks to which I met Edyta, whose paintings 
are a symbol of all of my youthful desires com-
bined with the currently pesky necessity to 
show nice paintings to people.

B

TEKST

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

FOT. MAT.PRASOWE

Perhaps it is the fact that naive art has 
played such a  large part in my career that 
makes me want to notice at least a bit of heart 
and soul in everything I see and look for. Edy-
ta Bystroń wears her heart on her sleeve, but 
it’s sometimes in her mouth too because, 
even though her joyful, colourful portraits are 
an essence of warmth and cordiality, she also 
draws cartoons and says she doesn’t want to 
feel scared, so who knows, perhaps she’s ut-
terly terrified sometimes too. Just like Fiodor, 
her cat, who was afraid of my affection, which 
resulted mainly from the fact that my dog car-
ries the same name.

There is something about Edyta’s por-
traits, both the bigger and the smaller can-
vases, that makes me take a very personal at-
titude to them. I love it when someone paints 
in such a simple and honest way, with no effort 
spared on unnecessary details but with a con-
sistent approach to create one’s own fairy tale. 
Every separate thing painted by Edyta, either 
portraits of princes or figures dressed up as 
animals, either acrylics or coloured fabrics, 
all of her creative joy tickles me from the in-
side and moves me to tears. That’s why I have 
to apologize now because I can’t and I don’t 
even want to be objective in this matter. I’ll 
be painfully subjective, and I’ll also say I’m 
very happy that Edyta wrote to me several 
months ago so that I could fall in love with her 
heroes. With those big-eyed, round-headed 
figures with green hair, which make you want 
to take them home regardless of the cost, con-
sequences and lack of spare room in the place 
you rent in the capital city.

And regardless whether it’s December, 
whether it’s before, after or during Christ-
mas, I wish that all of you found your own 
Edyta Bystroń, whose paintings don’t match 
the sofa, the floor or the newest trends but the 
soul. Happy New Year.

EDYTA BYSTROŃ is a graduate of the Faculty of 
Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw 
and of a teachers college. Her interests involve 
painting, cartoons and artistic fabric. 
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Chłopiec z ptaszkiem, 2015, akryl na płótnie, 90x9.

Klara, 2014, akryl na płótnie, 50x65cm.



potkaliśmy się z piątką pracowników 
Porsche Centrum Sopot, żeby wyba-
dać ich podejście do pracy, klientów 

i samochodów. Oto, co nam powiedzieli.

O PIERWSZYM RAZIE ZA 
KIEROWNICĄ PORSCHE:
Daniel Komisarczyk, dyrektor sprzedaży: 
Moje pierwsze zetknięcie z Porsche to model 
911 996 4S. Mieliśmy imprezę drivingową 

S
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(PRAWIE) WSZYSCY 
LUDZIE PORSCHE
MÓWISZ „PORSCHE”, MYŚLISZ: „911, CAYENNE, PANAMERA, BOXTER”. ALE PRZECIEŻ 
MARKA TO NIE TYLKO JEJ PRODUKTY, ALE TAKŻE, A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM 
LUDZIE, KTÓRZY TWORZĄ JEJ ETOS. WZIĘLIŚMY ICH ZATEM NA SPYTKI.

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Tomasz Sagan

Jakub Jaworski, Daniel Komisarczyk

dla klientów na lotnisku w Babich Dołach. 
Dostałem takie auto, była możliwość, żeby 
sprawdzić co potrafi. Pozwoliłem sobie 
troszeczkę na szybszą jazdę – była szero-
ka droga asfaltowa, po bokach trawa. Nie 
zorientowałem się, że miałem wyłączone 
systemy kontroli trakcji, więc moje pierw-
sze kilkanaście sekund w  tym samocho-
dzie zakończyło się tym, że z  pierwszego 
zakrętu wyjechałem tyłem po wykręceniu 
dwóch bączków. Byłem zdezorientowany, 

nie wiedziałem kompletnie co się dzieje. To 
chyba wtedy wyłysiałem (śmiech).

Jakub Jaworski, zastępca dyrektora za-
rządzającego: Pierwszy samochód Porsche 
jaki miałem przyjemność samodzielnie po-
prowadzić to 911 996 Turbo. Nie ukrywam, 
że wywarło to na mnie kolosalne wrażenie. 
Nie mogłem uwierzyć, że ktoś dał mi możli-
wość pojeżdżenia tym samochodem i speł-
nienia swoich dziecięcych marzeń. Zanim 
ruszyłem oczywiście zrobiłem dziesiątki 



zdjęć i  filmików, żeby się potem pochwa-
lić kolegom. Wciąż te filmiki gdzieś mam. 
Pamiętam zapach, kolor tego samochodu. 
Nie miałem ani umiejętności, ani odwagi, 
żeby sprawdzać jego osiągi, ale oczywiście 
korciło. Miałem na szczęście na tyle oleju 
w  głowie, żeby jeździć nim zachowawczo. 
Oczywiście ten samochód wiele wybacza, 
ale mało co jest odporne na ludzką głupotę.

Maciej Sołobodowski, dział samochodów 
używanych: Pierwszy raz prowadziłem 911 
997 Turbo, należącą do mojego serdeczne-
go kolegi, w 2006 roku. Nie byłem świadom, 
że takie samochody są dostępne. Wydawało 
mi się, że to, czym jeździłem wówczas, jest 
szczytem możliwości i  cudem techniki. 
Żyłem w błędzie. 911 to samochód z innej 
planety. Nie jest tani, ale daje w zamian na-
prawdę sporo. Już samo siedzenie w  tym 
samochodzie, uruchomienie go... dźwięk 
silnika napędza kierowcę. Po chwili zdajemy 
sobie sprawę, że nudny styl jazdy nie wcho-
dzi w grę. To niemożliwe, żeby tym samocho-
dem poruszać się w żółwim tempie (śmiech).

Karolina Gołębiowska, recepcja: Pierw-
szy raz do Porsche wsiadłam na imprezie 
Golf Open w Pętkowicach. Jechałam Cay-
manem GTS, czyli dosyć mocnym samocho-
dem. Oczywiście, że korciło, żeby trochę 
depnąć i trochę spróbowałam. Można było 
poczuć moc.

Karolina Łukaszewska, marketing ma-
nager: Pierwszy raz Porsche jechałam jako 
pasażer. Mój kolega ma Porsche 911. Moje 
przeżycia wtedy nie były zbyt pozytywne, 
bo byłam przerażona prędkością. Może 
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SPOTKALIŚMY 
SIĘ Z PIĄTKĄ 

PRACOWNIKÓW 
PORSCHE 

CENTRUM SOPOT, 
ŻEBY WYBADAĆ 
ICH PODEJŚCIE 

DO PRACY, 
KLIENTÓW 

I SAMOCHODÓW. 
OTO, CO NAM 
POWIEDZIELI.

Maciej Sołobodowski

Karolina Gołębiowska



co dzień nie mają z nimi kontaktu, dzięki 
temu ich kojarzą.

Karolina Gołębiowska: Idąc po mieście 
zwracamy uwagę na wszystkie Porsche na 
ulicach. Patrzymy na ramki tablic rejestra-
cyjnych. Rozpoznajemy te od nas, bo jest na 
nich napisane „Lellek Porsche”. Kojarzymy 
kto jakim samochodem jeździ. Natomiast 
jeśli ktoś przychodzi do nas po raz pierwszy 
to jest raczej zdecydowany – wie, czym jest 
Porsche, nie trzeba mu przedstawiać marki.

Maciej Sołobodowski: Jesteśmy w kon-
takcie z klientami cały czas, nie tylko z oka-
zji świąt. Klienci często potrzebują fachowej 
pomocy podczas użytkowania samochodu. 
Staramy się wszystko szczegółowo przed-
stawić przy wydaniu, ale te auta są tak 
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wynikało to z  tego, że byłam pasażerem, 
a nie kierowcą, bo kiedy się samemu prowa-
dzi można odczuć wszystkie emocje związa-
ne z jazdą. Natomiast od kiedy tutaj pracuję 
miałam możliwość przejechania się wszyst-
kimi modelami. Podczas szkolenia na Ma-
jorce jeździłam też nową 911-tką. To niesa-
mowite wrażenie. Może brzydko to brzmi, 
ale śmieję się od tego momentu, że jestem 
blacharą (śmiech). Uwielbiam te samocho-
dy i nie dam powiedzieć o nich złego słowa.

O KLIENTACH:
Jakub Jaworski: Mamy wielu klientów, któ-
rzy są fanami marki, tak jak my. Ich zakres 
wiedzy jest tak olbrzymi, że nierzadko mo-
gliby pracować na naszym miejscu. Znają te 

Karolina Łukaszewska, Karolina Gołębiowska

samochody od podszewki, czasami są wła-
ścicielami trzeciego czy czwartego Porsche. 
Mamy oczywiście klientów, którzy nie inte-
resują się nowinkami technologicznymi – 
sam produkt jest dla nich wystarczający bez 
zagłębiania się w szczegóły.

Karolina Łukaszewska: Mamy też kil-
ku takich klientów, którzy po prostu raz 
na jakiś czas wpadają zobaczyć co nowe-
go w sklepiku, wypić kawkę, pogadać, bo 
akurat mają po drodze na siłownię albo na 
basen. Mam styczność z klientami głównie 
na organizowanych przez nas imprezach, 
których jest bardzo dużo. Sama od września 
zrobiłam ich dużo, a w przyszłym roku bę-
dzie jeszcze więcej. Cały czas się więc z nimi 
spotykamy. Nawet ci pracownicy, którzy na 



naszpikowane różnymi elementami, że 
w momencie zakupu, pod wpływem emo-
cji nie da się tego zapamiętać. Klient myśli 
wtedy tylko o tym kiedy go już wypuszczę 
z salonu: „panie Macieju, pan mi już prze-
stanie zawracać głowę”. Potem skutkuje to 
tym, że kontaktujemy się z  klientem, bo 
nie wie co zrobić, żeby na przykład zmienić 
godzinę albo nie wie do czego służy dany 
przycisk. Często przechodzimy z rozmowy 
stricte technicznej do niemal koleżeńskich 
stosunków.

O ULUBIONYM PORSCHE:
Daniel Komisarczyk: Mam olbrzymi sen-
tyment do protoplasty marki, czyli do Por-
sche 911. Jest to samochód fantastyczny 

do szybkiej jazdy po ciasnych, krętych dro-
gach. Osobiście jednak bardzo lubię Por-
sche Cayenne, bo to samochód praktyczny, 
na co dzień. Można go używać w zasadzie 
do wszystkiego. Zawieszenie daje mu nie-
ograniczone możliwości. W garażu zatem 
chciałbym mieć dwa samochody: 911 i Cay-
enne. To byłby idealny zestaw dla mnie. 
Coś na dzień i coś na wieczór.

Jakub Jaworski: Potwierdzam wszystkie 
zalety Porsche Cayenne, ale dla mnie ulu-
bionym samochodem z naszej palety było, 
jest i zawsze pozostanie 911. To wyznacznik 
wszystkich samochodów sportowych.

Maciej Sołobodowski: 911 i  to w każdej 
edycji. Ten samochód jest wyjątkowy. Wia-
domo, teraz jest okres zimowy, więc trzeba 
sobie go odstawić na kilka miesięcy, ale nie 
mam najmniejszego problemu, żeby jeździć 
Cayenne albo Panamerą. To też świetne 
auta, tylko inne.

EN

(ALMOST) ALL PORSCHE’S MEN

WHEN YOU SAY “PORSCHE”, YOU THINK: 
“911, CAYENNE, PANAMERA, BOXTER”. BUT 
A MAKE IS MORE THAN JUST PRODUCTS. IT 
INCLUDES ALSO, OR PERHAPS EVEN MOST 
OF ALL, THE PEOPLE THAT CREATE ITS 
ETHOS. SO WE DECIDED TO INTERROGATE 
THEM A BIT.

We met with five employees of Porsche Cen-
tre Sopot to sound them out about their ap-
proach to work, customers and cars. Here’s 
what they told us.

ABOUT THEIR FIRST TIME 
BEHIND THE WHEEL OF 
A PORSCHE CAR:
Daniel Komisarczyk, Sales Director: My first 
encounter with Porsche was the 911 996 4S 
model. We had a driving event for customers 
at the airport in Babie Doły. I got such a car 
and had a chance to check what it was capa-
ble of. I took the liberty of driving a bit faster: 
it was a wide asphalt road with grass on both 
sides. I didn’t realize I had the traction control 
systems turned off so my first several seconds 
in the car ended with spinning around twice 
on the bend. I was confused and had com-
pletely no idea what was going on. I guess it 
was the moment when I went bald. (Laughs)

Jakub Jaworski, Deputy Managing Direc-
tor: The first Porsche car I had the pleasure 
of driving on my own was the 911 996 Tur-
bo. I admit it made a huge impression on me. 
I couldn’t believe someone gave me a chance 
to drive that car and make my childhood 

dreams come true. Before I started the ma-
chine, I obviously took dozens of photographs 
and recorded dozens of movies so that I could 
boast about it to my friends. I still have some 
of those recordings. I remember the smell 
and colour of the car. I had neither the skills 
nor the courage to check its performance, but 
I was obviously tempted to do it. Fortunately, 
I had the brains to drive rather carefully. The 
car obviously does forgive its driver a lot, but 
hardly anything is stupid proof.

Maciej Sołobodowski, Pre-Owned Vehi-
cle Department: I drove the 911 997 Turbo 
for the first time in 2006. The car belonged 
to a  good friend of mine. I  wasn’t aware 
of the fact that such cars were available. 
I thought that the vehicle I was driving then 
was the peak of man’s abilities and a feat of 
engineering. I was wrong. The 911 is a car 
from another planet. It’s not cheap but gives 
quite a lot in return. Sitting inside, starting 
the car and hearing its engine are enough 
to excite the driver. You obviously can’t be 
a road hog, but when you enter certain sec-
tions which you definitely know are safe and 
allow for a bit more freedom, a boring driv-
ing style is obviously out of question. It’s im-
possible to drive that car at a snail’s pace.

Karolina Gołębiowska, Front Desk: The 
first time I  got into a  Porsche was during 
Golf Open in Pętkowice. I was driving the 
Cayman GTS, which is a rather powerful ve-
hicle. I was of course tempted to step on the 
gas, and I even tried a bit. It made me feel 
that power.

Karolina Łukaszewska, Marketing Man-
ager: I was in the passenger’s role the first 
time I found myself in a Porsche. My friend 
has a  Porsche 911. My experience wasn’t 
particularly positive because I  was afraid 
of the speed. Perhaps it was because I was 
a passenger, not the driver, because when 
you drive a car on your own, you can feel all 
the emotions triggered by the ride. But since 
I started working here, I’ve had a chance to 
drive every model. I tried the new 911 during 
a training course in Majorca too. An amaz-
ing experience. I’ve been completely in love 
with those cars since then on and won’t let 
anyone criticize them.

ABOUT CLIENTS:
Jakub Jaworski: We have many clients who 
are fans of the make, just like we are. The 
scope of their knowledge is so huge that 
some of them could certainly work at our po-
sitions. They know the ins and outs of those 
cars and are often owners of their third or 
fourth Porsche. We obviously have clients 
who are not interested in technological in-
novations too. The product itself is enough 
for them, they don’t need to go into details.
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Karolina Łukaszewska: Some of our cli-
ents simply visit us sometimes to see what’s 
new in the shop, drink a cup of coffee or talk 
a bit because the centre is on their way to 
the gym or the swimming pool. I have con-
tact with our clients mainly during the nu-
merous events we organize. I’ve prepared 
many of them since September myself, and 
there will be even more events like that next 
year. So all of us meet with our clients all the 
time, including even those employees who 
don’t have contact with them on a regular 
basis. Thanks to such events, they know 
each other.

Karolina Gołębiowska: When we walk 
around the city, we pay attention to every 
Porsche car we see on the streets. We look 
at the rims of their license plates and recog-
nize cars from our store because they have 
the inscription “Lellek Group”. We more 
or less remember who drives which car. As 
far as new clients are concerned, those who 
visit us for the first time are usually deter-
mined: they know what Porsche is, and we 
don’t have to introduce the make to them.

Maciej Sołobodowski: We’re in constant 
contact with our clients, not only during 
holidays. They often need professional help 
during the use and ownership of the car. We 
try to explain everything to them when they 
collect the car, but those vehicles are so lard-
ed with various elements that, influenced by 
their emotions, the clients are often unable to 
remember all that when they buy the car. The 
only thing they can think about then is get-
ting out of the centre “Maciej, stop bothering 
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me with all that now”. The result is that we 
have to get in touch with such a client in the 
future because he or she doesn’t know how to 
change the time or what a given button serves 
for. We often move from strictly technical 
conversations to almost friendly relations.

ABOUT THEIR FAVOURITE 
PORSCHE:
Daniel Komisarczyk: I have a great sentimental 
attachment to the Porsche 911, the prototype 
of the make. The car is perfect for high-speed 
driving along narrow, winding roads. I obvious-
ly like the Porsche Cayenne, too, because it’s 
a practical car for every-day use. It can be used 

for basically anything. Its suspension gives the 
car limitless potential. I’d like to have two cars 
in my garage: a 911 and a Cayenne. It would be 
an ideal set for me. A day car and a night car.

Jakub Jaworski: I confirm all the advan-
tages of the Porsche Cayenne, but the 911 
has always been and will always be my fa-
vourite car from our offer. It’s the determi-
nant for all sports cars.

Maciej Sołobodowski: The 911, each type. 
The car is unique. Of course, we are in the 
middle of the winter season now, so it has to 
be put away for several months, but I don’t find 
it at all problematic to drive the Cayenne or 
the Panamera either. They’re great cars too, 
but they’re different.

Daniel Komisarczyk

Karolina Łukaszewska
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ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JEST ŁADNY. TAK BARDZO, ŻE SAM 
MICHAŁ ANIOŁ CHYLIŁBY CZOŁA. 
TAK KOMFORTOWY, ŻE MOŻNA 
ODNIEŚĆ WRAŻENIE JAKBY UNOSIŁ 
SIĘ W POWIETRZU. JEGO PRZYJŚCIE 
NA ŚWIAT WZBUDZIŁO FALĘ EMOCJI, 
BO POSIADANIE SAMOCHODU 
ZOSTAŁO PRZENIESIONE 
W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.
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FORD MONDEO VIGNALE 

DAJ SIĘ UWIEŚĆ



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

TEKST

ANNA 
NAZAROWICZ

F O R D  M O N D E O  V I G N A L E .  D A J  S I Ę  U W I E Ś Ć

ord Mondeo Vignale to coś więcej, niż 
tylko samochód. To przygoda, która 
zaczyna się już w dniu podjęcia decyzji 

o wizycie w salonie.
Nazwa więzła się od nazwiska włoskiego 

projektanta. Z  jego talentu czerpały takie 
legendy motoryzacji jak Ferrari, Triumph, 
Maserati czy DeTomaso. Ale to właśnie Ford 
w 1973 roku podjął decyzję o zakupie firmy Al-
fredo Vignale. Dziś nazwisko legendy ma pod-
kreślać fakt, że oto mamy do czynienia z sa-
mochodem wyjątkowym. Gdzie tkwią różni-
ce? Praktycznie wszędzie. Ich listę otwiera 
proces produkcji. Każdy egzemplarz Mondeo 
Vignale powstaje na specjalnie wydzielonej 
linii produkcyjnej gdzie podlega szczegółowej 
kontroli. Pod lupę trafia aż 100 punktów sa-
mochodu, który ma być jak garnitury Jamesa 
Bonda – nieskazitelny. 

Patrząc z boku trudno się nie zgodzić, że 
takich kształtów nie powstydziliby się nawet 
mieszkańcy Olimpu. Sylwetka samochodu, 
mimo iż jest potężna, prezentuje się wyśmie-
nicie. To, co odróżnia Mondeo Vignale od jego 
klasycznego brata to chromowane elementy 
nadwozia oraz 18-calowe felgi ze stopów 
lekkich. Dla nieco bardziej wymagających 
klientów producent przygotował prawdzi-

wy przysmak dla oczu w postaci 19-calowych 
chromowanych obręczy zarezerwowanych 
tylko i wyłącznie dla wersji Vignale. Dopełnie-
niem wizerunku są cztery wyselekcjonowane 
kolory lakieru. Najlepsze kryje się jednak we-
wnątrz samochodu. 

Kabina pasażerska oferuje ogromną prze-
strzeń. Niezależnie czy zajmiemy miejsce na 
przednich fotelach, czy na tylnej kanapie, 
nikt nie będzie miał powodów do narzekań. 
Siedziska zostały pokryte ręcznie obszywaną 
skórą najwyższego gatunku, którą dodatko-
wo zdobi heksagonalny wzór zaprojektowany 
przez zespół Mondeo Vignale specjalnie dla 
tej ekskluzywnej linii Mondeo. Oprócz ładne-
go wyglądu każdy z tych foteli skrywa jednak 
moc niespodzianek. Są zatem podgrzewane, 
wentylowane, a zakres ich regulacji obejmuje 
każdy fragment siedziska i oparcia. To jednak 
nic w porównaniu z funkcją masażu, która spi-
suje się lepiej, niż niejeden zawodowiec w uro-
kliwym spa. Fotele przyjemnie pieszczą nasze 
ciało na wysokości oparcia oraz siedziska. Dla 
odczuwania większej przyjemności intensyw-
ność masażu posiada dwa stopnie: mniej i bar-
dziej intensywny. Efekt? Trzeba mieć mocny 
powód aby wysiąść z tego samochodu, inaczej 
mózg będzie wysyłać nam sygnały, że nie war-
to tego robić. Oczywiście lista niespodzianek 
i udogodnień jest znacznie dłuższa i znajdują 
się na niej m.in. podgrzewane tylna kanapa 
oraz kierownica, nawigacja sterowana za po-
mocą głosu i asystent wysiadania. Wszystkie 
one w dużym stopniu umilają podróżowanie, 
ale ciąg dalszy tej magii następuje po urucho-
mieniu silnika.

Pod maska został ukryty najmocniejszy, 
wysokoprężny silnik 2.0 TDCI Bi-Turbo uzbro-
jony w podwójną turbosprężarkę oraz moc 
210 KM. Gama silników jest jednak znacznie 
szersza, bo do wyboru pozostają jednostki 
benzynowe (o mocy 203 i 240 KM), wysoko-
prężna (180 KM) oraz wersja hybrydowa (187 
KM). Zachwyca już od pierwszego, chciałoby 

się powiedzieć, mruknięcia. Ale tak powie-
dzieć nie można. Bo mimo że silnik diesla 
powinien zdradzać swoją obecność odgłosem 
pracy, tutaj jest ona wręcz niesłyszalna. Jed-
nostka napędowa zachowuje się cicho niczym 
duch, co nie jest dziełem przypadku. Kabina 
pasażerska Forda Mondeo Vignale została 
starannie wyciszona. Do tego stopnia, że na-
wet przy większych prędkościach silnik, pod 
kątem odgłosu pracy, pozostaje nieobecny, 
a cisza panująca wewnątrz podczas podróży 
jest wręcz zniewalająca. Dopełnieniem rado-
ści płynącej z prowadzenia Mondeo Vignale 
pozostaje automatyczna skrzynia biegów Po-
werShift, która wręcz niepostrzeżenie wrzuca 
kolejny bieg wciąż utrzymując obroty silnika 
w niższym zakresie. A to owocuje niskim zu-
życiem paliwa. Jak niskim? Uzyskany wynik 
na poziomie 5,8 litra i cieszy, i jest ogromnym 
zaskoczeniem przy tak dużej limuzynie. Tak, 
limuzynie, bo Mondeo Vignale chce stanąć 
do wyścigu o klienta z reprezentacją segmen-
tu premium. Z  tak eleganckim wykończe-
niem oraz przyjemnym stylem prowadzenia 
ma ku temu spore szanse, zwłaszcza że na 
tym nie kończą się jego możliwości, bowiem 
wraz z jego zakupem klient zyskuje cały pa-
kiet usług obejmujący dostęp do całodobowej 
obsługi klienta Vignale OneCall 24/7, usłu-
gę przeglądów serwisowych z możliwością 
odbioru i zwrotu do klienta (door-to-door), 
samochód zastępczy na czas serwisu oraz 
dodatkową usługę kosmetyki wnętrza. De-
cydując się zatem na zakup Mondeo Vignale 
możesz mieć pewność, że Twoje życie stanie 
się łatwiejsze.  

Samochód można zamówić w  sześciu 
reprezentacyjnych salonach FordStore: 
Auto Boss w Chorzowie, Euro Car w Gdyni, 
PGD Partner w Krakowie, Auto Brzezińska 
w  Łodzi, BCH Chwaliński w  Opolu oraz 
Bemo Motors w  Warszawie. W  każdym 
z  nich czeka dedykowany doradca, który 
zadba o każdy detal.

F

TO, CO ODRÓŻNIA MONDEO VIGNALE OD JEGO 
KLASYCZNEGO BRATA TO CHROMOWANE ELEMENTY 
NADWOZIA ORAZ 18-CALOWE FELGI ZE STOPÓW LEKKICH. 
DLA NIECO BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW 
PRODUCENT PRZYGOTOWAŁ PRAWDZIWY PRZYSMAK 
DLA OCZU W POSTACI 19-CALOWYCH CHROMOWANYCH 
OBRĘCZY ZAREZERWOWANYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE 
DLA WERSJI VIGNALE. DOPEŁNIENIEM WIZERUNKU 
SĄ CZTERY WYSELEKCJONOWANE KOLORY LAKIERU. 
NAJLEPSZE KRYJE SIĘ JEDNAK WEWNĄTRZ SAMOCHODU. 
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FORD MONDEO VIGNALE. 
SO TEMPTING

IT IS NICE. SO NICE THAT MICHELANGELO 
HIMSELF WOULD TAKE HIS HAT OFF TO 
IT. SO COMFORTABLE IT SEEMS TO BE 
FLOATING IN THE AIR. ITS BIRTH CAUSED 
A WAVE OF EXCITEMENT AS IT MADE 
OWNING A CAR TAKE ON A COMPLETELY 
DIFFERENT DIMENSION.

The Ford Mondeo Vignale is more than just 
a car. It is an adventure that begins already on 
the day you decide to visit the showroom.

It was named after an Italian designer. His 
talent was a source for such legends of the 
automotive industry like Ferrari, Triumph, 
Maserati or DeTomaso. But it is Ford that in 
1973 decided to buy the company belonging 
to Alfredo Vignale. The name of the legend 
is today supposed to highlight the fact that 
you deal with a unique car. Where will you 
find the differences? Practically everywhere. 
Their list begins with the manufacturing pro-
cess. Each Mondeo Vignale car is produced at 
a special production line where it is subject to 
detailed inspection. As many as 100 points in 
the car, which is supposed to be flawless like 
James Bond’s suits, are closely examined.

To look at the car from the outside, one 
has to admit that even the heroes of Olym-
pus would not be ashamed of such shapes. 
Even though it is enormous, the silhouette 
of the car looks perfectly presentable. What 
distinguishes the Mondeo Vignale from its 
classic brother are chromium-plated parts of 
its body and 18-inch wheels made of light al-
loys. To satisfy a bit more demanding clients, 
the manufacturer prepared a true feast for 
the eye: 19-inch chromium-plated wheels re-
served for the Vignale version only. The whole 
image is crowned with four exclusive colours 
of paint. But the best is hidden inside the car.

The passenger cabin offers a vast amount 
of space. Regardless of whether you take the 
front seat or sit in the back, you will never 
have reason to complain. The seats are cov-
ered with handcrafted, top-quality leather, 
which is additionally decorated with a hex-
agonal pattern designed by the Mondeo Vi-
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gnale team especially for this exclusive line 
of Mondeo. But apart from their nice looks, 
each of the seats hides a lot of surprises. They 
are heated and ventilated, and their adjust-
ment range covers each part of the base and 
the back. But it is still nothing compared to 
the massage function, which performs better 
than many a professional in a cosy SPA resort. 
The seats caress your body at the base and 
back points. To make it even more pleasant, 
there are two options available: a  less and 
a more intensive massage. It means you need 
to have a sound reason for getting out of the 
car. Otherwise, your brain will give you sig-
nals it is not worth leaving. The list of surpris-
es and conveniences is of course much longer 
and includes for instance: heated back seats 
and a heated steering wheel, voice-controlled 
navigation and exit assist. All of them make 
driving much more pleasant, but the rest of 
the magic is hidden under the bonnet.

What I mean is the most powerful 210 h.p. 
2.0 TDCI Bi-Turbo diesel engine. But the ar-
ray of the available options is much broader 
and includes petrol units (with 203 and 240 
h.p.), one more diesel engine (180 h.p.) and 
a hybrid version (187 h.p.). One could say it 
is easy to fall in love with the engine at first... 
roar. But the truth is you cannot say so. Be-
cause even though a diesel engine should re-
veal its presence through the sound it makes, 
it is almost inaudible here. The drive unit 
works as quietly as if it was a ghost, which is 
not just a  coincidence. The Ford Mondeo 
Vignale features a  special noise-cancelling 
and soundproofing technology. It is so effec-

tive that the engine seems to be absent as 
far as its operating noise is concerned even 
when you are driving at higher speed, which 
makes the silence inside of the cabin capti-
vating. The driving pleasure in the case of 
the Mondeo Vignale is even deeper thanks 
to the PowerShift automatic transmission, 
which shifts gear imperceptibly and at the 
same time maintains low engine speed. And 
this in turns means low fuel consumption. 
How low? 5.8 litre is both a satisfying result 
and a huge surprise in the case of such a big 
limousine. Yes, a  limousine, because the 
Mondeo Vignale wants to enter the race for 
the clients together with the representatives 
of the premium segment. With such elegant 
finishing and pleasant handling, it has every 
chance to win, all the more so because it is 
still not everything the Mondeo Vignale has 
to offer. When you buy a car for yourself, you 
also receive a whole package of additional 
services including access to 24 hour Vignale 
OneCall assistance, collection and delivery 
for servicing and checkups (door-to-door), 
a replacement vehicle for the time of servic-
ing and additional interior cleaning services. 
So when you decide to buy a Mondeo Vignale, 
you can be sure your life will become easier.

As regards Poland, the car can be or-
dered in six representative Ford Stores: 
Auto Boss in Chorzów, Euro Car in Gdynia, 
PGD Partner in Cracow, Auto Brzezińska in 
Łódź, BCH Chwaliński in Opole and Bemo 
Motors in Warsaw.  In each of them you can 
find a dedicated consultant, who will take of 
every detail for you.
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połowie sierpnia W. jechał na Ka-
szuby. Jechał szybko. W  ocenie 
dwóch funkcjonariuszy KMP Ko-

ścierzyna, którzy go zatrzymali na przed-
mieściach Kościerzyny, zdecydowanie zbyt 
szybko. Mimo że przedmieścia Kościerzyny 
przypominają bardziej teren zabudowany 
jak z  pierwszych minut „Misia“ to jednak 
znak „teren zabudowany“ był, więc jako że 
W. jechał 102 km/h to funkcjonariusze za-
trzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

W  połowie listopada, gdy skończył się 
już okres na jaki zatrzymano prawo jazdy, 
W. zadzwonił do Urzędu Miasta aby umó-
wić się na jego odbiór. Jakież było jego 
zdziwienie gdy dowiedział się, że urząd 
mu go nie wyda. Dlaczego? Takie też pyta-
nie zadał W. pani urzędniczce. Otóż urząd 
dokumentu nie wyda, bo go nie ma, a trud-
no wydać coś czego się nie ma. W. trudno 
było odmówić logiki tej argumentacji więc 
zapytał tylko dlaczego urząd nie ma jego 
prawa jazdy skoro mieć je powinien. Pani 
urzędniczka cierpliwie wyjaśniła, że urząd 
prawa jazdy nie ma bo W. się od decyzji 
o zatrzymaniu prawa jazdy odwołał i urząd 
przekazał jego prawo jazdy wraz z  resztą 

akt i  odwołaniem do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego, więc niech W. tam 
zadzwoni i się dowie kiedy mu zwrócą jego 
prawo jazdy.

W. do Kolegium zadzwonił i dowiedział 
się, że jego prawo jazdy jest niezwykle istot-
nym dowodem w sprawie i że je odzyska do-
piero jak zostanie rozpoznana jego sprawa. 
Kolegium ma obowiązek rozpoznać sprawę 
bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 
w  terminie miesiąca od daty wniesienia 
odwołania. W dniu kiedy W. zadzwonił do 
Kolegium minął już drugi miesiąc, a pani 
sekretarka wyjaśniła mu, że z  uwagi na 
braki kadrowe W. nie ma co liczyć aby jego 
sprawa została rozpoznana w najbliższym 
półroczu. W ten oto sposób odwołując się 
od niesłusznej w ocenie W. decyzji o zatrzy-
maniu prawa jazdy znalazł się on w o wiele 
gorszej sytuacji niż gdyby takiego odwoła-
nia nie składał. Wtedy dostałby prawo jaz-
dy z powrotem po 3 miesiacach, teraz do-
stanie je po 9. Na pytanie, co w takim razie 
ma zrobić, aby nie dostać mandatu za brak 
prawa jazdy, rada pani z Kolegium była pro-
sta: cofnąć odwołanie! Wszyscy tak robią!

W. nie skorzystał z tej rady i w inny spo-
sób poradził sobie z problemem, natomiast 
zapewne należał do niewielkiej mniejszo-
ści odwołujących się, którzy nie cofnęli 
swojego odwołania. Przyznać natomiast 
należy, że pomysłu na znaczące ogranicze-
nie odwołań od kontrowersyjnych decyzji 
zatrzymujących prawa jazdy nie powsty-
dziłby się sam Bareja.
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THE THEATRE OF ABSURD

It was the middle of August. W. was driv-
ing to Kashubia. He was driving fast. In the 
opinion of two policemen from Kościerzy-
na who stopped him in the suburbs of the 
city, he was driving too fast. Even though 

the suburbs of Kościerzyna by no means 
resemble a  built-up area, W. had actually 
gone past such a sign. As he was driving at 
102 kph, the policemen revoked his driving 
licence for three months.

In the middle of November, when the 
period for which his licence had been re-
voked ended, W. called the Municipal Of-
fice to arrange to reacquire the document. 
To his huge surprise, he was told that the 
office would not issue him with the licence. 
Why? That was also the question W. asked 
the office worker. The answer was that the 
office would not give him the document 
because it did not have it, and it is in fact 
difficult to give anyone something one does 
not have. W. found it hard to defy the log-
ic behind such argumentation, so he just 
asked why the office did not have his driv-
ing licence, even though it should. The of-
fice worker patiently instructed him that 
the office did not have the licence because 
W. had appealed against the decision to re-
voke the driving licence and the office had 
forwarded the licence and the remaining 
files together with the appeal to the Local 
Government Appeals Board, so W. should 
call the board and they would tell him when 
he would recover the licence.

W. called the board and learned that his 
driving licence was an extremely import-
ant evidence in the case and that he would 
reacquire the document after the case was 
examined. The board is obliged to examine 
the case without undue delay, but no later 
than three months after the appeal has been 
lodged. On the day W. called the board, the 
second month had already passed, so the 
secretary explained that, due to shortage 
of staff, W. could not expect that his case 
would be examined in the nearest half-year. 
This way, having appealed against the un-
fair (in W.’s opinion) decision to revoke his 
driving licence, he found himself in a much 
worse situation than if he had not lodged any 
appeal at all. In the latter case, he would re-
cover his driving licence after 3 months, but 
now he had to wait 9 months. So, when he 
asked the lady from the board what he was 
then supposed to do to avoid being fined for 
driving without a licence, he heard a piece of 
simple advice: withdraw the appeal! Every-
one does that!

W. did not follow the advice and man-
aged to tackle the problem in a different 
way, but he certainly belongs to the tiny mi-
nority of appellants who do not withdraw 
their appeals. It has to be admitted, howev-
er, that the idea for reducing the number of 
appeals against controversial decisions re-
voking driving licences is as if taken out of 
the theatre of absurd.

W
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TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIE Jakub Milszewski

PIE        KĘ, 

BO MNIE TO FASCYNUJE
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.
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IZABELA NACZK – projektantka i architekt-
ka, która zawodowo piecze ciasta i prowadzi 
autorską pracownię cukierniczą w Sopocie. 
Stawia na naturalność i smak, zamiast na pół-
produkty i skróty w proszku. Twierdzi także, że 
świetnie gotuje mięso. Zdarzało się jej brać 
udział w bitwach na dowcipy. Uwielbia te typu 
hardcore – w ten sposób testuje wytrzyma-
łość towarzystwa.

Co uznajesz za swój początek w branży?
Zaczęło się od tego, że chciałam się napić 
kawy, której nie można było nigdzie znaleźć. 
Wtedy powstała moja pierwsza kawiarnia. 
Miałam problem z ciastami, jakie chciałam 
sprzedawać. Zaczęłam je robić sama. Robi-
łam jedno, dwa kolejne. I tak się zaczęło. Po-
tem zaczęłam się kształcić, jeździć na kursy, 
warsztaty, wciąż się uczę. Przypuszczam, że 
nigdy nie zdobędę takiej wiedzy jaką mają 
mistrzowie cukiernictwa.

Tego nie wiesz.
To prawda, ale wiem, że ludzie kochają moje 
ciasta.

Często słyszymy, że takie wyszkolone osoby 
posiadają nie tyle wiedzę, co wyrobione 
nawyki, które nie zawsze są dobre.
Każdy ma jakąś swoją szkołę. Pewnie każdy 
ma jakieś nawyki. Jestem architektką i piekę 
ciasta. Obie dziedziny mnie fascynują. Tak 
naprawdę mogę robić wiele rzeczy w życiu, bo 
pomysłów mi nie brakuje. Wciąż poszukuję.

Czyli nie jesteś przykuta przez całe życie 
do jednego zawodu?
A gdzie kurna jest zapisane w niebie, że ja 
mam być tylko tą osobą, którą jestem obec-
nie? Nawet robiąc swoją pracownię nie liczy-
łam, że coś z tego wyjdzie i będę pracowała 
z tyloma fajnymi ludźmi. Nie liczyłam na to, 
że znajdzie się grupa ludzi, która lubi zjeść do-
bre rzeczy. Zrobione bez chemii, na natural-
nych produktach, z oryginalnych przepisów, 
i że to doceni. Im ciasto bardziej dziwne, tym 
bardziej mi się podoba, co w cukiernictwie 
może być uznane za obrazoburcze. Moim 
zdaniem takie ciasto – w którym czuję rękę, 
a nie maszynę – ma tajemnicę. Takiej prawdy 
szukam i taką prawdę zaklętą w smaku propo-
nuję swoim klientom.

Co myślisz o proszkach stosowanych 
w cukiernictwie przemysłowym?
Nikt mnie nie przekona do używania prosz-
ku zamiast naturalnych produktów. Prowa-
dzę niedużą pracownię i można powiedzieć, 
że moje ciasta są ręcznie robione. Każdy 
etap wytwarzania moich produktów jest 
w zasięgu wzroku, to nie jest żadna taśma 
produkcyjna. Zmienność i niepoliczalność 

ZACZĘŁO SIĘ OD TEGO, 
ŻE CHCIAŁAM SIĘ NAPIĆ 
KAWY, KTÓREJ NIE 
MOŻNA BYŁO NIGDZIE 
ZNALEŹĆ. WTEDY 
POWSTAŁA MOJA 
PIERWSZA KAWIARNIA. 
MIAŁAM PROBLEM 
Z CIASTAMI, JAKIE 
CHCIAŁAM SPRZEDAWAĆ. 
ZACZĘŁAM JE ROBIĆ 
SAMA. ROBIŁAM 
JEDNO, DWA KOLEJNE. 
I TAK SIĘ ZACZĘŁO. 
POTEM ZACZĘŁAM SIĘ 
KSZTAŁCIĆ, JEŹDZIĆ NA 
KURSY, WARSZTATY, 
WCIĄŻ SIĘ UCZĘ.

jest dla mnie ciekawa. Szczególnie torty na 
specjalne okazje, na śluby, urodziny, na waż-
ne spotkania są dla mnie wyzwaniem. Każ-
dy jest inny, a dekoracje są okazją do pod-
kreślenia faktu, że ukończyłam Akademię 
Sztuk Pięknych w  Gdańsku. Nie ma lipy! 
Mogę pyszny tort owinąć różnokolorową, ja-
dalną koronką. Czasem udaje mi się zreali-
zować nawet kontrowersyjne zdobienia. Ma-
ska Lorda Vadera miała świetne notowania. 

Kiedy mówisz o swoich ciastach, które 
nie są pod linijkę, to przypominają mi się 
wypieki mojej babci, czyli dobre ciasto.
Ty to wiesz i rozumiesz. Jednak część klien-
tów oczekuje „ładniejszych” ciast i tortów, 
które się łatwiej się kroją, zawsze tyle samo 
ważą i w ogóle zawsze wyglądają tak samo. 
Pomyśl. Tak samo wyglądasz każdego dnia? 
Ważysz tyle samo? Czy masz na to samo 
ochotę? Wiadomo, że nie.

To znaczy, że jedno ciasto waży dwa kilo, 
a drugie dwa dwieście?
Takich dużych różnic nie ma, ale zawsze ja-
kieś są. To dlatego, że w jednym maśle jest 
więcej wody, w zależności od pory roku jajka 
są inne, a mąka była bardziej wilgotna, waga 
ma humory, my też… Stąd różnice, mało 
istotne, ale życiowe.
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I BAKE BECAUSE IT 
FASCINATES ME

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.

IZABELA NACZK – is a designer and architect 
who bakes cakes professionally and runs her 
own confectionary in Sopot. She bets on natural-
ness and taste instead of half-finished products 
and powdered shortcuts. She also claims she is 
very good at preparing meat. She happened to 
take part in joke fights and likes hardcore jokes 
most: this way she tests her company.

What do you consider your beginning in the 
business?
It all began when I wanted to drink coffee 
that I couldn’t find anywhere. This is when 
my first café was opened. I had a problem 
with cakes I  wanted to sell. So I  started 
making them on my own. I made one, then 
next two. And this is how it began. Then 
I  started studying, taking courses, going 
to workshops. I’m still learning. I suppose 
I will never acquire the knowledge master 
confectioners have.

You don’t know that.
It’s true, but I know people love my cakes.

We often hear that trained people have not 
so much knowledge as habits they 
have adopted, and habits are not always 
a good thing.
Everyone has their own school. And I suppose 
everyone has some habits. I’m an architect, 
and I bake cakes. I’m fascinated by both dis-
ciplines. The truth is I could do many things 
in my life because there are a lot of ideas. I’m 
still searching.

So you are not chained to one profession for 
the rest of your life?
And where the hell is it written that I’m sup-
posed to be the person I currently am forev-
er? Even when I was opening my workshop, 
I didn’t expect that it will be a success and 
that I will work with so many nice people. And 
I didn’t expect that there will be a group of 
people willing to eat nice food, prepared with-
out chemicals, based on natural products and 
made according to original recipes. I didn’t 
expect they will appreciate that. The stranger 
the cake, the more I like it, which may be con-
sidered iconoclastic in the confectionery en-
vironment. In my opinion, hand-made cakes 
hold a kind of mystery, as opposed to those 
made by machines. This is the truth I look for 
and the truth I hide in the taste of my products 
and offer to my customers.

What do you think about powders used in 
the confectionery industry?
Nobody can convince me to use powder in-
stead of natural ingredients. I run a small 
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workshop, and I could say all of my cakes 
are made by hand. Each stage of production 
at my workshop is in view, it’s not any sort 
of production line. Variability and the fact 
that I don’t limit the number of products 
are interesting for me. What is particularly 
challenging are layer cakes made for spe-
cial occasions: weddings, birthdays and 
important meetings. They’re all different, 
and their decorations are a chance to show 
that I’ve finished the Academy of Fine Arts 
in Gdansk. Serious stuff! I can wrap my deli-
cious cake in colourful, edible lace. I some-
times manage to prepare controversial or-
naments too. Lord Vader’s mask was quite 
highly rated.

When you talk about cakes that are not 
necessarily impeccable, I think about what 
my grandmother baked: good cakes.
You know and understand that. But some 
customers expect “nicer” cakes that can be 
easily cut, always weigh the same and gener-
ally look the same every time they are made. 
Think about it. Do you look the same every 
day? Do you weigh the same? Do you feel like 
doing or eating the same? Of course not.

Does it mean that one cake weighs two kilo, 
while other two weigh two hundred?
No, they don’t differ so greatly, but there in-
deed are some differences. It’s because there 
is more water in one packet of butter, eggs are 
different depending on the season of the year, 
flour may be damper, the scales have their 
moods sometimes, and we have our moods 
too. Those differences aren’t particularly sig-
nificant; they’re something normal.





TEKST Sylwia Gutowska

SPACERUJĄC WZDŁUŻ GDAŃSKIEGO DŁUGIEGO POBRZEŻA WARTO 
WSTĄPIĆ NA COŚ CIEPŁEGO DO KLIMATYCZNEJ KNAJPKI. TRADYCYJNA 
RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE UGOŚCI WAS SPECJALNIE WARZONYM 
PIWEM I WYŚMIENITYMI DANIAMI Z RYB I DZICZYZNY.
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owke to nasz gdański rzezimieszek, 
miejscowy awanturnik. W dawnych 
czasach można go było spotkać nad 

Motławą, gdzie grasował między przystania-
mi a ulicznymi tawernami, trochę podchmie-
lony, ale zawsze w wyśmienitym humorze. 
Nie wszczynał bójek, a raczył przechodniów 
opowieściami z  miasta. Dziś wszystkich 
zziębniętych spacerowiczów podziwiających 
gdańskie zabytki ugości unikatowymi trun-
kami i regionalną kuchnią w nowoczesnym 
wydaniu. Rozgośćcie się w ciepłym wnętrzu, 
po którym rozchodzą się kuszące aromaty. 
Klimat w środku przypomina stare, portowe 
knajpki – drewniany entourage, bar, ławy 
i miękkie obicia nadają miejscu przytulności. 
Na ścianach możecie oglądać zdjęcia z cza-
sów, gdy Bowke był obecny na Długim Pobrze-
żu w Wolnym Mieście Gdańsk.

Za oprawę kulinarną odpowiada Szef 
Kuchni Marcin Faliszek, który jest mistrzem 
połączeń tradycyjnej kaszubskiej i pomor-
skiej kuchni z trendami nowoczesnego, zdro-
wego gotowania. Co serwuje w tym sezonie? 
Jesienno-zimowa karta zawiera jak zwykle 

B dania z ryb i dziczyzny, tym razem okraszo-
ne sezonowymi specjałami: grzybami, wa-
rzywami korzennymi i aromatycznymi przy-
prawami. Gdański Bowke to też unikatowe 
miejsce, gdzie napijecie się wykwintnego ko-
niaku Louis XIII de Rémy Martin. Niezmien-
ną popularnością cieszy się też tutejsze piwo, 
wytwarzane specjalnie na potrzeby restau-
racji w małej manufakturze. Każdy z trun-
ków znajdzie swoje uzupełnienie w idealnie 
skomponowanym daniu. Gotowi na podróż 
do krainy sztuki kulinarnej?

Gdański Bowke
 ul. Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk

tel. +48 58 380 11 11
  www.gdanskibowke.com
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STOP BY AT GDAŃSKI BOWKE

STROLLING ALONG THE LONG RIVERSIDE 
IN GDANSK, IT IS WORTH DROPPING IN AT 
A COSY RESTAURANT TO HAVE SOMETHING 
WARM TO EAT. THE TRADITIONAL 

RESTAURANT GDAŃSKI BOWKE WILL 
REGALE YOU WITH BREWED BEER AND 
EXCELLENT FISH AND GAME DISHES.

Bowke is our local adventurer from Gdansk. 
In the old times, one could meet him by the 
Motława River. A bit tipsy but always in excel-
lent mood, he was roaming between ports and 
street taverns. He did not start fights but treat-
ed passers-by to tales from the city. Today, 
he regales all cold strollers admiring mon-
uments in Gdansk with unique drinks and 
regional food served and prepared in a mod-
ern way. Make yourselves comfortable in the 
warm interior filled with delicious aromas. 
The atmosphere inside resembles the one sur-
rounding old port joints: wooden entourage, 
bar, benches and soft upholstery add a feeling 
of cosiness to the whole place. On the walls 
you will see photographs from the times when 
Bowke was present on the Long Riverside of 
the Free City of Danzig.

Head chef Marcin Faliszek is the one 
responsible for the culinary sphere in the 
restaurant. He is a true master of combina-
tions of traditional Kashubian and Pomerani-
an cuisine and the current trends of modern 
and healthy cooking. What does he serve this 
season? The autumn-winter menu features, 
as usual, fish and game dishes, yet this time 
they are enriched with seasonal specialties: 
mushrooms, root vegetables and aromatic 
spices. The uniqueness of Gdański Bowke has 
one more reason: it serves the exquisite Louis 
XIII de Rémy Martin cognac. Local beer, pro-
duced especially for the restaurant in a small 
brewery, enjoys enduring popularity as well. 
Each drink will find its supplementation in 
perfectly composed dishes. Ready for a jour-
ney to the land of culinary art?

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

ZATR Z Y M A J SIĘ 
U GDA ŃSK IEG O BOW K E
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a  ekranach telewizorów często wi-
dzimy obrazki z Chin. Bywają dni, 
gdy powietrze w  Pekinie jest tak 

zanieczyszczone, że trudno oddychać i nie 
sposób dojrzeć kogoś po drugiej stronie uli-
cy. W krajach uprzemysłowionych to coraz 
częstsze zjawisko. 

Także w Polsce mamy tego rodzaju kłopo-
ty. Szczęśliwie, Gdańsk jest na bardzo dobrej 
pozycji. Ostatni raport NIK wskazuje, że nie 
musimy się martwić. Norma zanieczyszcze-
nia, która pozwala na swobodne oddycha-
nie, to 40 jednostek. W Gdańsku wskaźnik 
wynosi 24 – to najlepszy wynik w kraju. Mało 
tego, stężenie to jest przekroczone zaledwie 
16 dni w roku. Niestety, nie wszyscy mamy 
takie szczęście. W Krakowie, gdzie polskie 
powietrze jest najbardziej zanieczyszczone, 
omawiany wskaźnik to 60 jednostek, zaś dni 
z przekroczeniem normy jest w roku aż 158!

A teraz najciekawsze informacje. Co w naj-
większym stopniu zanieczyszcza nasze po-
wietrze? Ruch uliczny? Działalność dużych 
zakładów? Nic bardziej mylnego. Choć obie 
wartości są ważne, to na pierwszym miejscu 
plasuje się indywidualne ogrzewanie domów 
i mieszkań. Przemysł generuje ok 23% zanie-
czyszczeń, auta –16%, a ogrzewanie aż 42%! 

Na szczęście, Kraków zdaje sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa i wprowadza restrykcyj-
ne przepisy, zakazujące ogrzewania węglem. 
Oby były skuteczne. 

Pojawiają się pomysły ograniczenia ru-
chu samochodów. Ostatnio próbowano tego 
w Rzymie. Do centrum Wiecznego Miasta 
mogą w określone dni wjechać auta z ostat-
nią cyfrą rejestracji parzystą lub nieparzy-
stą, na zmianę. Spowodowało to oczywiście 
ogromny chaos.

Wracając do Gdańska, warto przypo-
mnieć, że miasto już w roku 1993 wiedziało, 
jak ważną sprawą jest jakość powietrza. Wte-
dy, razem z Tczewem, Sopotem i Gdynią utwo-
rzono Agencję Regionalnego Monitoringu 

Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej – system 
monitorowania jakości powietrza. 

Większość z nas nie dostrzega problemu 
zanieczyszczonego powietrza. Bierzemy to 
za pewnik. Powietrze jest, było i będzie, bo 
przecież musimy oddychać. Ale może przyjść 
moment, że zanieczyszczenia utrudnią nam 
tą absolutnie podstawową czynność. 

Nic nie wskazuje na to, aby w Gdańsku 
taki czarny scenariusz miał się sprawdzić. 
Nie ogrzewajmy domów węglem, używajmy 
komunikacji miejskiej i inwestujmy w ekolo-
giczne źródła energii, a dalej będziemy mogli 
cieszyć się swobodnym oddechem. 

Rozluźnijmy się i oddychajmy głęboko!
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RELAX AND BREATHE DEEPLY!
WHERE CAN WE MOST OFTEN HEAR 
THOSE WORDS? IN DOCTORS’ OFFICES, AT 
YOGA SESSIONS OR DURING RELAXING 
MASSAGES. BUT NOT ONLY. EVERYONE 
WHO LIVES IN GDANSK CAN BREATHE 
DEEPLY AND FREELY BECAUSE OUR CITY 
CAN BOAST THE BEST AIR QUALITY AMONG 
POLISH METROPOLISES.

We can often see images from China on our 
TV screens. The air in Beijing is sometimes 
so polluted that it is hard to breathe or see 
someone across the street there. It is a more 
and more common phenomenon in industri-
alized countries.

We have such problems in Poland too. 
Fortunately, Gdansk is in a very good situa-
tion. According to a recent report prepared 
by the Polish Supreme Chamber of Control, 
we do not have to worry. One can breathe 
easily when the air pollution level does not 
exceed 40 units. In Gdansk, the index is 24, 
which is the best result in the country. What 
is more, the concentration is exceeded on 

only 16 days a  year. Unfortunately, not all 
of us are so lucky. In Cracow, which has the 
most polluted air in Poland, the index nor-
mally stands at 60 units and as many as 158 
units on days when the norm is exceeded.

And now it is time for the most important 
information. What is the major air pollutant? 
Road traffic? Large factories? Nothing of the 
kind. Although both of them are important, 
it is home and flat heating that comes in first. 
The industry is responsible for around 23% 
of pollution, cars for 16% and heating for as 
much as 42%.

Fortunately, Cracow has realized the 
danger and now introduces restrictive regu-
lations that prohibit using coal as fuel. I hope 
they turn out to be effective.

There are ideas to restrict motor traffic 
too. Such an attempt has been recently made 
in Rome. Cars with even-numbered license 
plates can enter the Eternal City centre on 
different days than those with odd-num-
bered plates. It has obviously caused utter 
chaos.

But let me return to Gdansk. It is worth 
mentioning that the city knew how import-
ant the issue of air quality was already in 
1993. Together with Tczew, Sopot and Gdyn-
ia, it established the Agency of Regional 
Monitoring of Atmosphere in Gdansk Con-
urbation in order to monitor air quality.

Most of us do not notice the problem of air 
pollution. We take it for granted. Air has al-
ways been and always will be there because, 
after all, we must breathe something. But 
there may come a moment when pollution 
will make this absolutely basic activity diffi-
cult for us.

There is no sign of such a nightmare sce-
nario unfolding in Gdansk. Let’s avoid using 
coal as fuel at our homes, use public trans-
port and invest in ecological energy sources 
so that we can still enjoy easy breathing.

And let’s relax and breathe deeply!

F E L I E T O N  /  C O L U M NF E L I E T O N  /  C O L U M N
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GDZIE NAJCZĘŚCIEJ MOŻNA USŁYSZEĆ TE SŁOWA? 
W GABINECIE LEKARSKIM, PODCZAS SESJI JOGI CZY MASAŻU 
RELAKSACYJNEGO. ALE NIE TYLKO TAM. KAŻDY, KTO 
MIESZKA W GDAŃSKU MOŻE ŚMIAŁO I GŁĘBOKO ODDYCHAĆ, 
BO NASZE MIASTO MOŻE POCHWALIĆ SIĘ NAJLEPSZĄ 
JAKOŚCIĄ POWIETRZA WŚRÓD POLSKICH METROPOLII.

FOT. SYLWESTER CISZEK

TEKST

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

ROZLUŹNIJ SIĘ 
I ODDYCHAJ GŁĘBOKO!





Z MORDORU DO 
KR AIN Y CZARÓW

TEKST Mat. Prasowe

PEWNIE KAŻDY Z WAS SŁYSZAŁ O WARSZAWSKIM 
MORDORZE, CZYLI PEŁNEJ KORPORACYJNYCH SZCZURÓW 
ULICY DOMANIEWSKIEJ? DZISIAJ PRAKTYCZNIE KAŻDE 
DUŻE MIASTO MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ WŁASNĄ ULICĄ 
SZKLANYCH BIUROWCÓW. MORDOR – KRAINA CIEMNOŚCI, 
STRACHU I UCIEMIĘŻENIA. ALE MAMY NA TO REMEDIUM.
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pecjalnie dla Was drogie korposzczury 
powstała nad morzem kraina zupełnie 
przeciwstawna do smutnego Mordoru. 

Miejsce, w którym możecie się odprężyć i zre-
laksować, rozsmakować w wybitnej kuchni 
i napełnić swoje płuca jodem. Zabieramy Was 
do Krainy Czarów, czyli gdyńskiego Pałacu 
Quadrille conference & spa. Wnętrze obiektu 
zainspirowane jest „Alicją w Krainie Czarów” 
i poza profesjonalną obsługą oraz wyśmienitą 
kuchnią nic nie jest tu na poważnie. Wystrój 
wnętrz przywodzi na myśl najbardziej szalone 
przygody Alicji. Na podłodze szachownica, na 
ścianach lampy gnące się w stronę gościa, na 
drzwiach symbole karciane zamiast standar-
dowej numeracji, a pod sufitem restauracji 
z kapeluszy wyskakują białe króliki. Mimo to 
jest gustownie i bardzo efektownie. 

Dlaczego warto tam zawitać? Już od progu 
czekają na was niespodzianki. Wystrój wnętrz 
jest nietuzinkowy i bardzo oryginalny, ale 
w tym szaleństwie architekt zdecydowanie 
postawiła na jakość. Każdy detal tego miejsca 
został pieczołowicie przemyślany i dobrany 
tak, by stanowił spójną, efektowną całość. Ko-

S lejne zaskoczenie to Restauracja „Biały Kró-
lik”, wyróżniona właśnie w prestiżowym „Żół-
tym Przewodniku Gault&Millau” aż dwiema 
czapkami. Zamiłowanie do kulinarnych tra-
dycji pomorskiego regionu łączy się tu z naj-
wyższą jakością serwowanych potraw. Kuli-
narny koncept tego miejsca stworzył Marcin 
Popielarz – młody, utalentowany szef kuchni, 
który kulinarne doświadczenia zbierał w za-
chodnich restauracjach z gwiazdkami Miche-
lin. Dopełnieniem całości jest fantastyczne 
spa, w którym oprócz relaksujących masaży 
i zabiegów, można skorzystać również z za-
biegów hi-tech, takich jak endermologia, Zaf-
firo, MedContour czy depilacja wysoce sku-
tecznym laserem Vectus. Wielkim ukłonem 
w stronę gościa biznesowego jest też fakt, że 
obiekt nie specjalizuje się w  obsłudze gości 
najmłodszych. Brak zgiełku towarzyszącego 
przebywającym w obiektach dzieciom potę-
guje tylko poczucie spokoju i odprężenia.

Quadrille conference & spa
Ul. Folwarczna 2, Gdynia-Orłowo

+48 58 351 03 00
www.quadrille.pl
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FROM MORDOR 
TO WONDERLAND

THERE IS A PLACE ON DOMANIEWSKA 
STREET IN WARSAW CALLED MORDOR. IT 
IS FULL OF CORPORATE PIGS. PRACTICALLY 
EVERY LARGER CITY CAN BOAST ITS OWN 
STREET OF GLASS OFFICE BLOCKS TODAY. 
MORDOR: THE LAND OF DARKNESS, FEAR 
AND OPPRESSION. BUT WE HAVE A REMEDY 
FOR THAT.

A complete opposite to the sad Mordor was 
created by the sea especially for you, dear 
corporate workers. A place where you can 
relax, delight in delicious cuisine and fill 
your lungs with iodine. We invite you to the 
Wonderland, that is Quadrille conference 
& spa, a palace and park complex located 
in Gdynia. Its interior is inspired by Alice in 
Wonderland and, apart from professional ser-
vices and excellent cuisine, nothing is taken 
seriously here. Looking at its decor, you will 
immediately think of Alice’s craziest adven-
tures. A chequered pattern on the floor, lamps 
bending over towards the guests on the walls, 
card symbols on the doors instead of standard 
numeration and white rabbits jumping out of 
hats under the ceiling in the restaurant. And 
still it is all tasteful and very impressive.

Why is it worth visiting the place? There 
are surprises awaiting you the moment you 
cross the threshold. Even though the decor 
is extraordinary and very original, the de-
signer definitely placed a bet on quality. Each 
detail was thought out perfectly and selected 
in such a way as to create a coherent whole 
with the remaining elements. You will be also 
surprised by Biały Królik (White Rabbit), the 
hotel restaurant that has just been awarded 
with two hats in the prestigious Yellow Guide 
by Gault&Millau. Its love for the culinary tra-
ditions of the Pomeranian region is combined 
here with the highest quality of the food it 
serves. The culinary concept of the place was 
created by Marcin Popielarz, a young, talent-
ed head chef who gained his culinary expe-
rience in western restaurants with Michelin 
stars. As an additional attraction, the palace 
features a great SPA centre offering not only 
relaxing massages and treatments, but also 
hi-tech treatments, like for example ender-
mology, Zaffiro, MedContour or hair-removal 
with the use of the highly effective Vectus la-
ser. The fact that the hotel does not specialize 
in services addressed to the youngest guests is 
a great compliment paid towards its business 
guests. Thanks to the lack of the usual tumult 
found in facilities filled with children, the feel-
ing of peace and quiet is even stronger.

ZDJĘCIA Sylwia Makris
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Z nam ludzi, którzy byli „celomaniaka-
mi”. Zajmowali się wdrażaniem star-
tupów, pracowali po kilkanaście go-

dzin na dobę, skupieni całkowicie na biz- 
nesie. Dziś mają po czterdzieści kilka lat 
i z przerażeniem patrzą na swoje życie, któ-
re gdzieś im uciekło. Zmieniają swoje cele, 
bo już wiedzą, że jeśli nie znajdą czasu dla 
siebie i  dla innych ludzi, to za rok, dwa 
zmienią się w nieczułe roboty, które już nie 
wiedzą, po co w ogóle żyją.

Ci, których udało mi się namówić do 
spróbowania dobroczynności, odnajdują 
ten cel i wewnętrznie się zmieniają.

Od czego zacząć?
Znajoma dyrektor marketingu dużej fir-

my zapytała mnie: co mam zrobić, żeby po-
magać innym? Co ja mogę? Malować ściany 
w przedszkolu? Przecież ja się do tego nie 

nadaję... Skontaktowałem ją z fundacją po-
magającą szpitalom. Jak oni się ucieszyli! 
Pani dyrektor?! Byłoby genialnie, gdyby 
osoba z  takim doświadczeniem pomogła 
pozyskać fundusze jednej placówce, która 
ma z  tym spory kłopot. Moja znajoma po-
szła na spotkanie do tego szpitala i poświę-
ciła sześć godzin, by rozpisać im dokładnie 
w punktach co powinni zrobić.  Jej poświę-
cenie nie było zbyt wielkie, bo w  swojej 
pracy zawodowej uwielbia takie wyzwania. 
Potem, gdy spotkaliśmy się, powiedzia-
ła mi cała rozemocjonowana: „Oni mieli 
tak wielkie możliwości, których w  ogóle 
nie umieli wykorzystać! Musiałam im pod-
sunąć pomysł na współpracę z  firmami 
farmaceutycznymi”.

Dyrektor szpitala był zachwycony. Wie-
dział, że nie byłoby go stać na to, żeby ktoś 
zrobił mu taki wspaniały biznesplan, dzię-
ki któremu chorzy mogli dostać więcej le-
ków i nowe łóżka.

Potem moja znajoma wracała do tego 
szpitala już z  własnej woli kilka razy do 
roku i pomagała w rozwoju placówki. Ofia-
rowała za darmo to, co robiła na co dzień za 
duże pieniądze, ale miała ogromną satys-
fakcję i poczucie, że to co robi, ma bardzo 
głęboki sens. Jej entuzjazm do pracy zna-
lazł dodatkowe uzasadnienie. Marketing 
nie tylko przynosił jej wymierne zyski, ale 
i pomagał ratować ludzkie życie i zdrowie.

A co ja robię dla innych? Dzielę się swo-
imi umiejętnościami. Wymyśliłem akcję 
„Podaj dalej”. Prowadzę w  ramach tego 
projektu bezpłatne 7-8 godzinne szkolenia 
z autoprezentacji. Uczestnicy nie płacą za 
salę i wyżywienie. Ja to wszystko organi-
zuję. A  potem ci ludzie mają te 7-8 h od-
dać innym zgodnie ze swoim talentem. 
Proste, prawda?

EN  
 

WHY DOES CHARITY PAY OFF? 
PART 5
 
I know people who once used to be “goal- 
maniacs”. They were occupied with imple- 

menting start-ups and kept working for 
almost twenty hours a  day, completely 
focused on business. Today, they have al-
ready turned forty and look back at their 
past with terror as they realize their life has 
slipped through their fingers. They change 
their goals because they already know that 
if they fail to find time for themselves and 
other people, in one or two years’ time they 
will turn into cold-hearted machines that 
do not know what they actually live for.

Those whom I managed to convince to 
charity find that goal and undergo a per-
sonal change.

What should one start with?
My friend, a marketing director at a la- 

rge company, asked me once, “What should 
I  do to help others? Is there anything 
like that at all? Painting walls in a  kin-
dergarten? I’m not fit for that...” I put her 
in touch with a foundation helping hospi-
tals. How happy they were! “A director? It 
would be great if such a person with such 
huge experience could help one institu-
tion having problems with fund-raising.” 
My friend attended a meeting at the hos-
pital and spent six hours enumerating in 
detail what they should do. Her sacrifice 
was not that huge because she loves such 
challenges in her professional life. We met 
after that event, and, filled with extreme 
excitement, she told me, “They had so 
huge opportunities they were not able to 
use at all! I had to propose the idea to co-
operate with pharmaceutical companies 
to them.”

The director of the hospital was delight-
ed. He knew he could not afford the cost of 
such a great business plan, thanks to which 
his patients could receive more medicines 
and new beds.

From then on my friend would come to 
the hospital on her own several times a year 
to help the institution develop. She offered 
for free what she was doing for a lot of mon-
ey on a regular basis, but she had deep sat-
isfaction and a feeling that what she was 
doing was of great significance. Her enthu-
siasm for her work gained one more justi-
fication. Marketing did not only yield nota-
ble profit for her, but also helped her save 
people’s lives and health.

What about me? I share my skills with 
others. I  designed the campaign “Podaj 
dalej” (“Pass along”), as part of which 
I run 7-8-hour courses in self-presentation. 
Their participants pay for neither the room 
nor the food. It is all organized by me. The 
participants are later supposed to share 
those 7-8 hours with others according to 
their talents. Simple, isn’t it?

 
Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu relacji 
biznesowych, technik wpływu 
i antymanipulacyjnych. Doradza 
wielu managerom najwyższego 
szczebla. Czyli nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy nie gra na planie 
to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

JACEK 
ROZENEK

DLACZEGO 
DOBROCZYNNOŚĆ 
SIĘ OPŁACA, CZ. V
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ie wiem, kiedy to przyszło. Może 
smakując pokarm mojej mamy, wraz 
z mlekiem przełykałam jej motto „im 

dziwniej tym lepiej”. Ono przybrało we mnie 
tę wersję, która sprowadzała się do natrętne-
go dążenia do bycia inną od wszystkich. Jako 
nastolatka zamiast w pluszowym różowym 
pokoju, zamieszkałam w przydomowym ga-
rażu, nieczynnym serwisie samochodowym 
mojego dziadka, z wielkimi oknami w metalo-
wych oprawach. Dziś pewnie określilibyśmy 
go mianem prawdziwego loftu, a nie mieszka-
nia deweloperskiego, które udaje je niczym 
współczesny dworek z przedmieścia z tujami 
swój 100-letni pierwowzór. Po maturze nie 
sprzedawałam w budzie frytek smażonych 
na przepracowanym oleju, pojechałam od-
mrozić sobie place w syberyjskiej tajdze. Nie 

F A B U Ł A  /  S T O R Y8 6 – 8 7

N
TEKST

MARCIN 
GŁUSZEK
 
Właściciel i główny plantator w firmie 
Plantacja Wizerunku. Uprawia działania 
PR, pisze scenariusze oraz opowiadania 
z lokowaniem produktów. 
FOT. MAT.PRASOWE

zostałam lekarzem, prawnikiem, czy pyska-
tym dziennikarzem, skończywszy socjologię 
zajęłam się comiesięcznym chodzeniem do 
urzędu pracy, aby zameldować, że żyję, sank-
cjonując trwanie urzędniczych stanowisk. 

Patrząc na to ogłoszenie wyróżniające 
się z  mozaiki „szybkich pożyczek”, moje 
palce same ułożyły na klawiaturze telefonu 
podany wzór cyfr. Dostałam informację, że 
kurs wejścia w rolę recydywisty więźnia jest 
bardzo pomocnym przy staraniu się o  za-
trudnienie w resocjalizacji. Tydzień później 
siedziałam, w  obskurnym ośrodku, który 
pewnie kiedyś i był wypoczynkowym, tak 
przynajmniej wyglądał z zewnątrz. Prowa-
dząca przekazała nam, że w  ciągu dwóch 
dni nauczymy się postrzegania świata, jak 
się wyraziła, przez głęboko zdeprawowaną 

NO, 
JAKIE TO 
UCZUCIE 
MAŁA?
NIE WIECIE, JAKI 
ZAWÓD WYBRAĆ? 
PRZECZYTAJCIE.

ILUSTRACJE  Łukasz Szostak



N O ,  J A K I E  T O  U C Z U C I E  M A Ł A ?

EN

WHAT DOES IT FEEL LIKE, BABE?

HAVING A PROBLEM CHOOSING YOUR 
PERFECT PROFESSION? READ THE STORY.

I don’t know when it hit me. Perhaps, when 
I  was drinking what my mum served me, 
I  swallowed her motto “the stranger the 
better” together with the milk. In my case, 
it took a  form that equalled persistent at-
tempts to become a person different than 
anyone else. When I was a young girl, I didn’t 
choose a  pink, plush room but moved to 
a garage instead. It was an already-closed 
repair shop with huge windows in metal 
frames that once belonged to my grandfa-
ther. We’d probably call it a true loft today 
by contrast with newly built flats that are 
said to be lofts but imitate them almost the 
same way contemporary suburban manor 
houses imitate their centenarian proto-
types. I didn’t sell chips fried in overworked 
oil after I’d finished high school but went to 
the Siberian taiga to get my fingers frostbit-
ten. I didn’t become a doctor, a  lawyer or 
a cheeky journalist but finished sociology 
studies and started paying regular visits at 
the jobcentre to register as a living person 
and sanction the existence of all those cler-
ical positions.

Looking at an offer standing out against 
the mosaic of “fast loans”, my fingers tapped 
out the provided sequence of digits on the 
phone themselves. I  received a  message 
saying that the course teaching its partic-
ipants to assume the role of a recidivist was 
very helpful in finding a  job in rehabilita-
tion. One week later, I was sitting in a seedy 
centre that I guess had once been a holiday 
one, or at least it looked like that from the 
outside. The teacher told us that we would 
need just two days to learn how a deeply de-
praved social fabric, as she expressed her-
self, perceives the world. In a small minibus 
filled with several women like me, I entered 
the courtyard of the centre, which turned 
out to be a  closed prison for particularly 
dangerous criminals. “It’s a surprise we’ve 
prepared for you so that you could identify 
with your role,” our guide said with a smile, 
leading us to four-person cells. Some of us 
resigned immediately.

I lay down on the plank bed, whose smell 
was a compilation of urine, sweat and most-
ly fear. When we went down to the hall, we 
were told that the course was costly due to 
its remarkably practical nature. As she was 
uttering those words, the teacher was stand-
ing on the trachea of a  realistic dummy, 
which was making a  faint, wheezy sound. 

Wszystkie zdarzenia i osoby przedstawione 
w opowiadaniu są fikcyjne i nie maja żadnej 
zbieżności z rzeczywistością.

się do góry i pocałował mnie prosto w usta. 
Poczułam że, lecę w dziurę. Ocknęłam się 
na jakimś dziwnym łóżku. – Witaj w szpitalu 
więziennym – przywitała mnie nasza opie-
kunka. – Gratulacje, naprawdę widzę, że 
świetnie nadajesz się do tej pracy. Ale wła-
ściwie to byś się w niej marnowała, dołącz 
więc do naszej firmy szkoleniowej. Mamy 
duży kontrakt u Wuja Sama, co powiesz na 
20 000 przyjemnie szeleszczących papier-
ków amerykańskich? 

Wcale nie grzecznie jej podziękowa-
łam, zdecydowawszy jak najszybciej opu-
ścić to miejsce.

Dosłownie wypadłam na dwór. Zdecydo-
wałam iść piechotą, w tle widać było jeden 
z nowoczesnych nadwiślańskich mostów, na 
którym kręcą reklamy o tym, jak to w kraju 
jest dostatnio i pięknie. Oddychałam głębo-
ko, próbując zapomnieć, karcąc siebie na 
kolejne dziwactwo jakim było wybranie tego 
szkolenia. Szłam szybko, wąskimi ścieżka-
mi jakie pozostawiła Wisła na swoich mieli-
znach wypełnionych zastałą wodą. Nie, nie 
pomyliłam się. To był realny dźwięk, docho-
dzący gdzieś z tyłu, strasznie znajomy. – No, 
jakie to uczcie mała? Dasz mi dziś buziaka? 
Może w końcu z języczkiem?

Zdrętwiałam. Odwróciłam się. To był 
on, znów ubrany w swoją piankę surfingo-
wą. Dzieliła nas jedna łacha piasku i kilka 
metrów płytkiej wiślańskiej wody. Durna, 
jestem durna, nawet w tym momencie ode-
zwało się we mnie poczucie winy za nie-
przemyślane wybory życiowe. – Jakie to 
uczucie utopić kogoś – drwił zbliżający się 
głos. Pobiegłam, wiedząc że to kompletnie 
bez sensu, mając w świadomości, że moja 
wytrzymałość w tej dyscyplinie jest mniej 
niż mizerna. Po 30 metrach potknęłam się, 
lądując buzią w zimnej wodzie królowej na-
szych rzek. Niedaleko migały światła barek, 
na których moi znajomi pewnie pili piwo, za-
jadając się pseudo eko-żarciem. Jak to było 
odległe. Z łydki leciała mi krew – wbiła się 
w nią ostra aluminiowa tyczka od namiotu. 
Oczy same popłynęły potokiem, ale ja wie-
działam co robić. – Poddaję się – zakomu-
nikowałam i kiedy podszedł z triumfującą 
miną, zamiast w namiot wbiłam mu wycią-
gniętą z łydki część prosto w oko. Zrobiło 
mi się lekko, ale za chwilę poczułam strach 
– niebieski kogut quada z policjantem roz-
świetlał rzekę i pochylające ku niej drzewa. 
– Dobre miejsce na biwak, ale nieostrożnie 
jest zostawić tutaj takie ostre narzędzia. Do-
rosły mężczyzna, o właśnie taki, może sobie 
zrobić krzywdę. 

Wrzucił, chyba mogę i muszę tak powie-
dzieć – mojego instruktora na przyczepkę 
quada i przez ryk silnika krzyknął – Można 
z tym żyć, na wolności się zapomina.

tkankę społeczną. Wjechaliśmy wypełnio-
nym w kilkanaście podobnych do mnie ba-
bek busikiem na dziedziniec ośrodka, który 
okazał się być nieczynnym więzieniem dla 
szczególnie niebezpiecznych przestępców. 
To taka niespodzianka, przecież macie się 
wczuć w ich rolę, powiedziała z uśmiechem 
nasza przewodniczka, prowadząc nas do 
4-osobowych cel. Kilka kursantek od razu 
zrezygnowało. 

Położyłam się na pryczy, której zapach 
był kompilacją uryny, potu i przede wszyst-
kim strachu. Zeszłyśmy do sali, gdzie oznaj-
miono nam że, kurs był kosztowy, ze względu 
jego charakter wybitnie praktyczny. Mówiąc 
to prowadząca stanęła na tchawicy bardzo 
realistycznego manekina, z którego wydoby-
ło się ciche charczenie. – Teraz sprawdzimy 
naukowo do czego jesteście zdolne, potem 
zbada was nasz ośrodkowy psychiatra. 

Każda z nas po kolei musiała stopą przez 
30 sekund masakrować grdykę manekina. 
Po przerwie wyszłyśmy z budynku, poinstru-
owane, że teraz czas na próbę wody. – Czy 
wiecie, jak trudno utopić człowieka? – zapy-
tał żylakowaty, kiedyś pewnie przystojny 50-
cio latek. – Nie, nie wiecie, ale im dłużej trwa 
walka z topionym tym, jak wykazują badania, 
większe szkody w psychice topiącego. Widzi 
uciekające życie i  to zostaje. Jak to przej-
dziecie to potem pracując z takim więźniem 
będziecie mu w stanie pomóc. Jak terapeutą 
więziennym może być ktoś, kto wcześniej ni-
kogo nie utopił? Dlatego nasza metoda zosta-
ła dostrzeżona na całym świecie! 

Byłam pierwsza. Miałyśmy symulować 
topienie w  płytkiej wodzie, właściwie bło-
cie – co jak powiedział prowadzący ubrany 
teraz z piankę do surfingu, doda realizmu 
naszemu zadaniu. Do ust włożył sobie dłu-
gą rurkę do oddychania. – Ej kochanie – dla 
wyzwolenia wściekłości pomyśl sobie, że 
jestem gościem, który gonił cię kiedyś wie-
czorem w parku. – No dalej mała – zachęcał. 
Chciałam to jak najszybciej zakończyć. Łzy 
same zmoczyły mi buzię. Było w tym czło-
wieku coś odpychającego, co pozwoliło mi 
na zaatakowanie go kolanami. Naparłam 
kolanem na jego szyję, jednocześnie ręką 
zatkałam nozdrza. Wił się jak przejechany 
latem na asfalcie zaskroniec, nagle wyplu-
wając rurkę nurkową. Napluł mi w  twarz, 
która zaraz zniknęła pod wodą, trafiona 
moim ciężkim buciorem. Nie ruszał się. 
Pod pachami poczułam rzeki potu. Spojrza-
łam. Nagle odbił się od błota, lekko uniósł 



All events and people mentioned in the story 
are fictional and bear no relation to reality.

“Now we will scientifically see what you are 
capable of and then you will be examined by 
our psychiatrist”.

Each of us had to keep massacring the 
Adam’s apple of the dummy for 30 seconds. 
After a break, we left the building, having 
heard that it was time for the water test. “Do 
you know how difficult it is to drown a man?” 
said a sinewy fifty-year-old that must have 
been handsome once. “No, you don’t, but the 
longer the fight with the drowned person, the 
bigger damage in the psyche of the drowning 
one. He sees the passing life, and it stays in 
him. If you pass the test, you will be able to 
help prisoners like that. How can someone 
who has never drowned anyone be a prison 
therapist? That’s why our method has been 
recognized in the whole world!”

He chose me first. We were supposed to 
simulate drowning in shallow water, mud 

actually, which – as the coach now dressed in 
a surf suit said – was to make the task more 
realistic. He put the end of a long breathing 
tube in his mouth. “Hey, darling, if you want to 
release your rage, imagine I’m a guy who was 
chasing you one night in a park. Go on, babe,” 
he encouraged me. I wanted to end all that 
as soon as possible. I felt tears overflow my 
face. There was something repulsive about 
that guy, which made me attack him with my 
knees. I pushed my knee against his neck and 
at the same time blocked his nostrils with my 
hand. He was wriggling like a grass snake run 
over on the road in the summer and sudden-
ly spat the breathing tube out. He spat in my 
face, but, hit with my heavy boot, his mouth 
quickly disappeared under water. He didn’t 
move. I felt streams of sweat under my arm-
pits. I took a look. He suddenly leapt from the 
ground lightly and kissed me straight on the 

lips. I felt I was falling down a hole. I woke up 
in some strange bed. “Welcome to the prison 
hospital,” our teacher said. “Congratulations, 
I really see you are perfect for that job. But 
you’d be actually wasted there so why not join 
our training company? We have a huge con-
tract with Uncle Sam. What would you say to 
20,000 pleasantly rustling American notes?”

I refused her by no means kindly as I want-
ed to leave that place as quickly as possible.

I ran out of the building. I decided to walk 
and in the background saw one of the mod-
ern bridges stretching over the Vistula, on 
which they shoot commercials supposed to 
convince people that life in the country is so 
affluent and beautiful. I was breathing deeply, 
trying to forget and reproaching myself for 
choosing the course, another strange thing 
in my life. I was walking fast along narrow 
paths the Vistula left in its shallows filled with 
stagnant water. No, I wasn’t mistaken. I heard 
a  real sound coming somewhere from the 
back, a very familiar one. “So, what does it 
feel like, babe? Will you give me a kiss today? 
A French one, perhaps?”

I was petrified. I  turned around. It was 
him, once again dressed in that surf suit of 
his. There was only one sandbank and several 
metres of shallow water between us. Stupid, 
I’m so stupid! Even then I felt guilty for my 
ill-considered life choices. “What does it feel 
like to drown someone?” I heard the sneering 
voice moving towards me. I broke into a run, 
knowing that it didn’t make any sense be-
cause my stamina in that discipline is worse 
than one could imagine. I  tripped after 30 
metres, my face ending up in the cold water of 
the main Polish river. I saw weak lights gleam-
ing in nearby river boats, on which my friends 
were probably drinking beer and eating pseu-
do-ecological food. How distant it was! My calf 
was bleeding; a sharp aluminium tent pole 
had stuck in it. My eyes filled up with tears. 
I didn’t know what to do. “I give up,” I said. 
And when he approached me with a trium-
phant smile, I stuck the pole taken out from 
my calf straight in his eye. It was a weight off 
my mind, but I was gripped by fear a moment 
later when I saw the blue light of a police quad 
glowing by the river. “A good place for a camp, 
but it’s not safe to leave such sharp tools here. 
An adult man, like the one we’ve got here, 
might hurt himself.”

He literally threw my coach on the 
trailer and shouted against the roaring 
motor, “You can live with that. It’s easier 
to forget at large.”
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WYSTARCZYŁO DZIESIĘĆ LAT, ŻEBY KALENDARZ 
DŻENTELMENI WYRÓSŁ NA JEDNO Z NAJBARDZIEJ 

ZNACZĄCYCH CHARYTATYWNYCH I ARTYSTYCZNYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ W NASZYM KRAJU. FOTOGRAFIE, 
PŁYTY I KSIĄŻKI PRZYNIOSŁY POTRZEBUJĄCYM 

PONAD OSIEM MILIONÓW ZŁOTYCH.

9 0 – 9 1 L U D Z I E  /  P E O P L E

ZDJĘCIA Marta Wojtal

TO, CO 
NAJWAŻNIEJSZE

TEKST Grzegorz Kapla



T O ,  C O  N A J W A Ż N I E J S Z E

atryk Wolski, osiemnastoletni wolon-
tariusz PCK, pracował jako opiekun na 
koloniach dla biednych dzieci. Tamte-

go wieczora szli z Elżbietą Marcinkowską po 
plaży i rozmawiali o butach. Niektóre z dzieci 
przyjechały w jedynych jakie miały. Znoszo-
nych i starych. Takich, co mogły nie dotrwać 
do końca wakacji. A przecież miały jeszcze 
przetrwać zimę. 

– A może by tak wydać kalendarz ze zna-
nymi mężczyznami, sprzedać go i kupić za to 
buty – powiedział wtedy Patryk. – W księgar-
niach takiego męskiego kalendarza przecież 
do tej pory nie było. Wystąpiliby za darmo, 
sprzedalibyśmy go i kupilibyśmy buty.

– To dobra myśl – pochwaliła Elżbieta.
– Każda akcja potrzebuje dobrej nazwy. 

Pomożesz?
Nie przespała nocy, ale rano miała kilka 

pomysłów. Wybrali: Stop bosym stopom. 
Kiedy wrócili do Bydgoszczy Patryk wy-

słał mejle do znanych osobowości. Jeden z li-
stów dostał Olivier Janiak.

– Okazało się, że Patryk miał plan. Pisał, 
że zna te dzieci. I że one czasami mają jedną 
parę na dwoje. I kiedy jedno idzie do szkoły, 
drugie zostaje w  domu. Bose – wspomina 
Olivier. – Przeczytałem, że są w moim kraju 
ludzie, których nie stać na buty. Z perspekty-
wy Warszawy rzadko to widać, bo tu jednak 
każdy ma szansę zarobić na zupę. Przeczyta-
łem, że są ludzie, którym nie z własnej winy, 
ale z braku życiowej zaradności, nie udało się 
skorzystać z wolności i demokracji. Więc ci, 
którzy mają tę zaradność albo po prostu mieli 
więcej szczęścia, powinni pomóc.

Olivier zadzwonił do Bydgoszczy.
– Jakich masz bohaterów do tego kalen-  

darza? 
– Krzysztof Kolberger się zgodził – odpo-

wiedział Patryk. – To mój wujek.
– Świetnie. Kto jeszcze?
– Hydraulik. 
– Jaki hydraulik?
– No Polski Hydraulik, ten z reklamy. 
– Ale jak to? Chcesz zestawić ikonę pol-

skiego aktorstwa, najlepszy charakter i głos 
w tym kraju z, niczego nikomu nie ujmując, 
hydraulikiem? To się nie uda. Kogo jeszcze 
masz?

– No myślałem o tobie, Pawle Małaszyń-
skim i o Mateuszu Damięckim…

– A kto miałby ich fotografować? Kto miał-
by ich przygotować, zrobić charakteryzację, 
czy uczesać? Jaki jest pomysł na stylizację? 
Na całość tego przedsięwzięcia?

Patryk nie miał pojęcia o profesjonalnej se-
sji. A Olivier zrozumiał, że to nie twarz na zdję-
ciu jest teraz potrzebna, ale wiedza. I że on wie 
przynajmniej od czego zacząć.

Najpierw znaleźli fotografa. Tomasz Le-
wandowski fotografował modę. Olivier znał 
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wernisaż. Olivier zapowiedział imprezę w swo-
im programie „Co za tydzień”. Ewelina Flinta 
zgodziła się tam charytatywnie wystąpić. EM-
PiK wziął na siebie dystrybucję i zrezygnował 
z prowizji. Ale na druk nie mieli. Koszt wyda-
nia kalendarza w ilości 5 tys. sztuk wynosił 75 
tys. złotych. Od sponsorów zdobyli 15 tys.

– Musieliśmy zaryzykować – rozkłada 
ręce Patryk Wolski. – Podpisałem weksel na 
mój kiosk, rodzice nie byli zadowoleni. Ale to 
nie wystarczyło, więc podpisałem też weksel 
na garaż cioci. Ciocia rozumiała. Olivier ry-
zykował taką samą kwotę. Usiedliśmy z Ka-
roliną i Olivierem w jakimś lokalu. Karolina 
pocieszała mnie, że nie wszystko stracimy, 
że coś się jednak sprzeda. A jeśli nie sprzeda, 
to pójdzie ze mną pukać od drzwi do drzwi. 
I na stadion pójdziemy i sprzedamy. W końcu 
powiedziała, że to przecież tylko garaż a nie 
mieszkanie, a ja pomyślałem, że uratuje nas 
już tylko cud.

W cztery dni sprzedali cały nakład. Zaro-
bili 270 tysięcy. Spłacili dług w drukarni i PCK 
w  Bydgoszczy dostało największą wpłatę 
w swojej historii. Wynegocjowali u producen-
ta ogromny rabat na buty. I pojechali wręczyć 
te buty dzieciom.

Tak się zaczęło.
Dziś „Kalendarz Dżentelmeni” to jedno 

na najbardziej szanowanych przedsięwzięć 
charytatywnych w Polsce. To najważniejsze, 
ale nie mniej istotne, że to także jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń artystycznych. Co 
roku ogromne zainteresowanie budzą nie tyl-
ko fotografie, ale i muzyka, bo przecież „Ka-
lendarz” to także płyty z fascynującą, zawsze 
premierową muzyką, to także kanał na Youtu-
be, teledyski, książki i eventy. 

– Nieprzypadkowo jubileuszową edycję 
zatytułowaliśmy „Wszystko co najważniejsze 
w  życiu” – opowiada Olivier Janiak. – Ka-
lendarz opowiada o intymnych momentach 
w życiu Dam i Dżentelmenów, o bliskich im lu-
dziach, o miejscach, które kochają. Pokazuje 
chemię, która tworzy międzyludzkie relacje.

Siłą kalendarza są momenty, których nie 
widać na jego kartach. Na przestrzeni 10 lat 
wydarzyło się wiele dobrego w ludzkim wy-
miarze. Tomasz Stańko po raz pierwszy w ży-
ciu właśnie przy kalendarzu zrobił coś chary-
tatywnie, Robert Więckiewicz pierwszy raz 
publicznie zaśpiewał, Wisława Szymborska 
przekazała wiersz z  XV wieku, który sama 
przetłumaczyła na potrzeby piosenki, Ula Du-
dziak spotkała się z Michałem Urbaniakiem 
i córkami przy stole po latach, a Kinga Rusin 
pogodziła z Kubą Wojewódzkim.

Na kartach tej szczególnej, także pod 
względem edytorskim, zupełnie niepraw-
dopodobnej pozycji (można sobie kalendarz 
dzięki inteligentnej oprawie ułożyć wedle 
własnej inwencji), znajdziecie aktorów, 

dziennikarzy, muzyków, sportowców, któ-
rych łączy jedno: są to po prostu wyjątkowi, 
dobrzy ludzie. Gdyby było inaczej, nie chcia-
łoby im się zrobić niczego dla innych.

I znowu był to artystyczny eksperyment. 
Bo Robert Wolański wszystkie fotografie wy-
konał – co wydaje się kompletnie nieprawdo-
podobne – smartfonem SONY Xperia Z5.

Patrzymy na zdjęcie Magdy Mołek i nie po-
trafimy uwierzyć własnym oczom.

EN

THINGS THAT ARE THE MOST 
IMPORTANT

IT TOOK ONLY TEN YEARS FOR 
“KALENDARZ DŻENTELMENI” (ENG. 
“GENTLEMEN CALENDAR”) TO BECOME ONE 
OF THE MOST SIGNIFICANT CHARITABLE 
AND ARTISTIC INITIATIVES IN POLAND. 
PHOTOGRAPHS, CDS AND BOOKS HAVE 
PROVIDED THOSE IN NEED WITH MORE 
THAN EIGHT MILLION ZLOTYS.

Patryk Wolski, 18-year-old volunteer for Pol-
ish Red Cross (PRC), worked as a counsellor 
at a summer camp for poor children. That eve-
ning he was walking along the beach with Elż-
bieta Marcinkowska. They were talking about 
shoes. Some of the children arrived wearing 
their only pair of shoes. Worn and old. That 
could not possibly survive till the end of sum-
mer; while they were expected to endure even 
winter. 

“How about publishing a  calendar with 
famous men? We could buy shoes with prof-
its from sales,” said Patryk. “After all, there 
hasn’t been such a calendar in shops so far. 
People would pose for free, and we could sell 
the calendars and buy shoes.”

“That’s a good idea,” praised Elżbieta.
“Every initiative needs a  good name. 

Will you help?”
She did not sleep at all that night, but in 

the morning she had a few ideas. They chose: 
“Stop Bare Feet”. 

When they returned to Bydgoszcz, Patryk 
started sending e-mails to celebrities. One 
of those messages was addressed to Olivier 
Janiak.

“It turned out that Patryk had a plan. He 
wrote that he knew those children. And that 
sometimes two kids share one pair of shoes. 
And when one goes to school, the other stays 
at home. Barefooted,” Olivier recalls. “I learnt 
that in my country there were people who 
couldn’t afford shoes. In Warsaw one can 
rarely see that, as here everyone has an op-
portunity to earn their daily bread. I read that 
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go jeszcze z Wrocławia. Zgodził się, kiedy zro-
zumiał, kogo mógłby mieć w swoim portfolio. 
Każdy by się chyba zgodził. 

Ale bohaterowie, oprócz Krzysztofa Kolber-
gera o niczym przecież jeszcze nie wiedzieli. 

Kilka dni później w Kongresowej Olivier 
natknął się tam na Piotra Adamczyka.

– Był z piękną dziewczyną, aktorką i właści-
wie to do niej mówiłem, że charytatywna ak-
cja, że buty dla dzieci, że wszyscy to robią bez 
pieniędzy. I pewnie ze względu na obecność tej 
damy Piotr się zgodził. Na gali „Viva najpięk-
niejsi” miał się pojawić Paweł Małaszyński. 
Wszyscy wiedzieli, że nie lubi dziennikarzy, 
więc Olivier zwyczajnie bał się zagadnąć.

– Niektórzy dziennikarze swoimi kłam-
stwami namieszali mi w życiu, więc wymy-
śliłem sobie postać aktora gbura, który nigdy 
nie udziela wywiadów – uśmiecha się Paweł 
Małaszyński. – Byłem szczery, naiwny i mło-
dy, a oni to wykorzystali, więc wolałem uni-
kać ludzi od taniej sensacji.

– Wiesz – zagadnął Olivier – robimy akcję 
charytatywną dla dzieci, chcieliśmy cię pro-
sić o pomoc…

– Dla dzieci? – Małaszyński podniósł 
wzrok. – Kiedy tylko zechcecie.

I w tym momencie Olivier uwierzył, że 
się uda.

Piotr Tyborowicz wyjednał zgodę TVN na 
bezpłatne spoty reklamujące akcję. Dzięki 
temu ProfiLab wydrukował powiększenia na 
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there were people who did not manage to ben-
efit from freedom and democracy, and it was 
not their fault; they simply lacked resource-
fulness. So those who are resourceful or were 
just luckier should offer their help.”

Olivier made a call to Bydgoszcz.
“Who will pose for that calendar?” 
“Krzysztof Kolberger agreed,” Patryk an-

swered. “He is my uncle.”
“Great. Who else?”
“The plumber.” 
“What plumber?”
“You know, that Polish plumber from the 

commercial.” 
“What? You want to juxtapose the Polish 

acting icon, the best character and voice in 
this country and – no offence – a plumber? 
This will not work. Who else have you got?”

“Well, I  thought about you, Paweł 
Małaszyński and Mateusz Damięcki…”

“And who would take the photos? Who 
would prepare the models, take care of make-
up and hairstyle? What is the idea for styliza-
tion? For the whole event?”

Patryk knew little about a  professional 
photo shoot. And Olivier understood that 
what was needed at that moment was not 
a face for the photo, but knowledge. And he 
knew at least where to start.

First, they found a photographer. Tomasz 
Lewandowski photographed fashion. Oliv-
ier knew him back from Wroclaw. Tomasz 
agreed when he realized whom he could in-
clude in his portfolio. Who wouldn’t agree? 

But apart from Krzysztof Kolberger, the 
models-to-be did not know anything yet. 

A few days later, Olivier bumped into Piotr 
Adamczyk at the Congress Hall.

“He was accompanied by a beautiful young 
actress. And actually I was talking mostly to 
her. I said that there was a charitable initiative 
about shoes for children, and that everyone 
takes part for free. And probably due to the 
presence of that lady, Piotr agreed.”

Paweł Małaszyński was supposed to at-
tend “Viva Najpiękniejsi” (eng. “Viva The 
Most Beautiful People”) gala. It was common 

knowledge that he did not like journalists, and 
for that reason Olivier was simply afraid to ap-
proach him.

“Some journalists have messed up my 
life with their lies, so I created a character of 
a rude actor, who does not give interviews,” 
Paweł Małaszyński smiles. “I was honest, gull-
ible and young, and they took advantage of 
that; and that’s why I preferred to avoid peo-
ple pursuing cheap sensation.”

“You know,” Olivier started, “we are start-
ing a charitable initiative for children. We 
would like to ask for your help…”

“For children?” Paweł raised his eyes. 
“Whenever you want.”

And then Olivier started to believe this 
would succeed.

Piotr Tyborowicz managed to obtain 
TVN’s permission for free spots advertis-
ing the initiative. Thanks to that, ProfiLab 
printed enlarged photos for the vernissage. 
Olivier announced the event in his show “Co 
za tydzień” (eng. “What a Week”). And Ewe-
lina Flinta agreed to perform for the charita-
ble purpose. EMPiK committed itself to the 
calendar distribution and gave up its com-
mission. But there was no money for print-
ing. The cost of printing 5,000 calendars 
amounted to PLN 75,000. While they man-
aged to obtain 15,000 from the sponsors.

“We had to take a  risk” says Patryk. 
“I pledged my kiosk. My parents weren’t too 
happy about that. But it was not enough, so 
I pledged my aunt’s garage as well. She un-
derstood. Olivier risked an equal amount 
of money. We sat down with Karolina and 
Olivier in some restaurant. Karolina was 
comforting me, saying that we will not lose 
all the money, that something will get sold. 
And if not, she will go door-to-door with me. 
Or we will go to the stadium and sell the cal-
endars there. In the end, she said that it was 
just a garage, not a flat, and I thought that 
only a miracle could save us.”

The entire edition was sold in four days. 
They earned PLN 270,000, and repaid their 
debt at the printing house. And PRC in 

Bydgoszcz received the largest donation in its 
history. They negotiated a huge discount with 
the shoe manufacturer. And then they went to 
present those shoes to the children.

This is how it all started.
Today, “Kalendarz Dżentelmeni” is one 

of the most highly esteemed charitable ini-
tiatives in Poland. It is worth noting that this 
project is also one of the most important artis-
tic events. Every year, great interest is kindled 
not only by the photos, but also by music, as 
“Kalendarz” is also about CDs with fascinat-
ing, always original music, and about the You-
Tube channel, video clips, books and events. 

“It is not a coincidence that the jubilee 
edition is entitled ‘Wszystko co najważniejsze 
w życiu’ (eng. ‘Everything that is the most 
important in life’),” says Olivier Janiak. “The 
calendar is a story of intimate moments in the 
lives of Gentlemen and Ladies, and of people 
and places they love. It shows the chemistry 
that creates interpersonal relations.”

The power of the calendar consists in the 
moments that cannot be seen on its pages. 
Over a span of ten years, many good things 
happened in the interpersonal dimension. 
While working on the calendar, Tomasz 
Stańko did something for charity for the 
first time in his life, Robert Więckiewicz 
performed a song in public for the first time, 
Wisława Szymborska handed over a poem 
from the 15th century, which she had translat-
ed for the purposes of a song, Ula Dudziak sat 
by a table together with Michał Urbaniak and 
her daughters after many years, and Kinga 
Rusin reconciled with Kuba Wojewódzki.

The calendar is special, also in terms of ed-
iting, and absolutely extraordinary (thanks to 
smart binding it is possible to arrange the cal-
endar according to one’s own inventiveness). 
On its pages, you will find actors, journalists, 
musicians, sportsmen who have one thing in 
common – they are simply exceptional, good 
people. If they weren’t, they wouldn’t take any 
effort to help others.

And once again it was an artistic experi-
ment. Because Robert Wolański took all the 
pictures with smartphone SONY Xperia Z5, 
which seems highly implausible.

We are looking at the photo of Magda 
Mołek and we cannot believe our eyes.



TEKST Sylwia Gutowska

12 GRUDNIA W GDYNI MIAŁO MIEJSCE OTWARCIE 
PIERWSZEGO CONCEPT STORE'U ZNANEGO 
TRÓJMIEJSKIEGO JUBILERA, ROBERTA 
WIELOCHA. POŚRÓD ZNANYCH MAREK 
W BUTIKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYROBY ANNAMARIA 
CAMMILLI, DARIO&PETER CZY RASPINI.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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Jak i dlaczego zaczął pan pracę w branży 
jubileryjnej?
Robert Wielocha: Zacząłem naukę zawo-
du 30 lat temu jako piętnastoletni chłopak. 
Zawodu złotnika uczyłem się u swojego ojca 
w Koszalinie. To był 1983 rok. Po kilku latach 
praktyki i pracy u ojca, w roku 90. otworzy-
łem własny zakład jubilerski. Jesteśmy wie-
lopokoleniową rodziną jubilerów, począwszy 
od dziadka, który w 1936 r. otworzył pierw-
szy warsztat złotniczy w Gdyni. Następnie 
ojciec, a teraz ja.

Jaka idea stoi za otwarciem Wielocha 
Concept Store?
Postanowiliśmy wprowadzić na rynek trój-
miejski wyjątkowe marki – unikatowe ko-
lekcje jak i pojedyncze wzory, które zwróciły 
naszą uwagę na targach. Do takich możemy 
zaliczyć duńską projektantkę BJORG, któ-
rej kolekcje After Eden i Grey Knight można 
podziwiać w naszym sklepie.

Zaczynacie z marką Annamaria Cammilli.
Tak, to bardzo wyjątkowa marka włoska. 
Jej założycielka jest malarką i  rzeźbiarką 
inspirującą się naturą – kwiatami, wydma-
mi pustyni czy falami morskimi. Jej projek-
ty odsłaniają głębię wzoru. Jako jedyna fir-
ma na świecie wykonuje swoje kolekcje w 6 
kolorach złota.

Obserwuje pan tę branżę od trzech dekad. 
Diamenty są wieczne, ale co zmieniło się 
na polskim rynku?
Diamenty są wieczne, ale zmieniło się bar-
dzo wiele. Przede wszystkim wzornictwo 
i technologia. Pomimo tego najważniejsze 
pozostaje wykończenie, czyli ręczna praca 
jubilera. Wszystkie kamienie biżuterii, któ-
rą posiadamy w sklepie, są oprawiane ręcz-
nie. To podstawa i bardzo o to dbamy. Dzięki 
temu biżuteria jest niezwykle trwała.

A jak zmieniła się klientela?
Z pewnością ludzie są bardziej wymagający. 
Poszukują oryginalnej, klasycznej czy też 
ekstrawaganckiej biżuterii, nie interesuje 
ich waga wyrobu, ale przede wszystkim wy-
jątkowość projektu. Oczywiście liczy się też 
wykonanie i jakość.

Jaką biżuterię preferują Polki?
Polki preferują klasyczne wzory. Mam na-
dzieję, że wprowadzenie marek Annamaria 
Cammilli czy Dario&Peter sprawi, że panie 
zagustują też w  bardziej nietuzinkowych, 

CONCEPT STORE 
Z TR ADYCJAMI

Pełen wywiad z Gernotem Safronem na 
www.anywhere.pl

Robert Wielocha



koncepcyjnych wzorach i kolorach. Dla Pań, 
które pozostaną wierne tradycyjnym wzo-
rom proponujemy kolekcje niemieckich 
firm Erwin&Reich czy Breuning.

Biżuteria Anna Maria Cammilli to pro-
dukty ze złota, które występuje w sześciu ko-
lorach. „Jako jedna z nielicznych firm dyspo-
nujemy sześcioma różnymi kolorami złota. 
Większość firm oferuje róż, żółty i biel. My 
mamy sześć wyjątkowych kolorów: róż, żół-
ty, pomarańcz, czerń, biel i beż. Nie są malo-
wane, ale w różny sposób mieszane.” – mówi 
Gernot Safron, menadżer produktu włoskiej 
marki. Nie tylko kolory, ale też kształty, in-
spirowane są naturą.

EN

CONCEPT STORE WITH 
TRADITIONS

THE FIRST CONCEPT STORE OF ROBERT 
WIELOCHA, A FAMOUS JEWELLER FROM 
TRICITY, WAS OPENED ON 12 DECEM-
BER IN GDYNIA. THE BOUTIQUE OFFERS 
PRODUCTS BY MANY POPULAR BRANDS, 
INCLUDING ANNAMARIA CAMMILLI, DARI-
O&PETER AND RASPINI.

How and why did you start your career in 
the jewellery industry?
Robert Wielocha: I started my vocational 
training as a fifteen-year-old boy 30 years 
ago. I learned the profession at my father’s 
workshop in Koszalin. It was 1983. After 
several years of practice with my father, 
I opened my own jewellery studio in 1990. 
We are a multigenerational family of jew-
ellers, starting from my grandfather, who 
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opened the first goldsmith workshop in 
Gdynia in 1936. Then came the time for my 
father and finally for me too.

What is the idea behind the opening of 
Wielocha Concept Store?
We decided to put unique brands on the Tric-
ity market: both whole exceptional collec-
tions and single designs that attracted our 
attention during various fairs, including for 
example the Danish designer BJORG, whose 
collections After Eden and Grey Knight are 
available in our store.

You start with Annamaria Cammilli.
Yes, it is a  very unique Italian brand. Its 
founder is a painter and sculptor who draws 
inspiration from nature: flowers, sand dunes 
and sea waves. Her designs reflect the depth 
of particular patterns. It is the only compa-
ny in the world that prepares its collections 
in 6 colours of gold.

You have been watching the trade for 
three decades. Diamonds are eternal, but 
what has changed on the Polish market?
Diamonds are eternal, but a lot has actual-
ly changed, especially design and technol-
ogy. But it is still finishing that is the most 
important, meaning the jeweller’s manual 
work. All stones in the jewellery we offer in 
our store are set manually. It is fundamen-
tal for us, and we do care about it a lot. As 
a result, the jewellery is extremely resistant.

How have customers changed?
People are definitely more demanding now. 
They search for original, classic or eccen-
tric jewellery. They are not interested in 
the weight of the product but mainly in the 
uniqueness of its design. Workmanship and 
quality are obviously important too.

What jewellery do Polish women like?
Polish women prefer classic designs. I hope 
that the introduction of such brands as An-
namaria Cammilli or Dario&Peter will make 
them come to enjoy more unique, creative 
designs and colours. As regards ladies who 
would like to stay faithful to tradition, we 
offer collections of German companies: Er-
win&Reich and Breuning.

Annamaria Cammilli jewellery includes 
products made of gold available in six colours. 
“We are one of a few companies that have six 
different colours of gold. Most of the compa-
nies work on rose, green and white. We have 
our unique six colours: rose, lemon, orange, 
black, white and beige. They are not painted 
but mixed this way,” says Gernot Safron, Prod-
uct Manager at the Italian brand. Not only co-
lours but also shapes inspired by nature.

For the full interview with Gernot Safron see 
www.anywhere.pl

Gernot Safron



ówi się, że kropla drąży skałę. Pan 
Siejka swoją drąży dokładnie od 
1987 roku, bo właśnie wtedy otwo-

rzył pierwszy salon optyczny na terenie 
Opola. Ale drążyć nie przestawał. W efek-
cie tego dziś posiada dwa salony na terenie 
Opola oraz jeden w Pile. Wszystkie prowa-
dzi wspólnie z żoną i córką. Jednak jak sam 
jednak przyznaje, zamiłowaniem do optyki 
zaraził więcej osób w swoim gronie, bo aż 

TEKST Anna Nazarowicz
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M kilkunastu członków jego rodziny zdecydo-
wało się dołączyć do branży optycznej.

Trzy punkty to już dorobek będący po-
wodem do dumy, ale właściciele zastrzegają, 
że ich celem nie jest budowanie dużej, ko-
mercyjnej sieci. Każdy z salonów jest odręb-
ną i samodzielną jednostką, od  której bije 
rodzinne ciepło oraz tradycja. Elementów 
wspólnych jest jednak więcej: to bogata ofer-
ta oraz najwyższa jakość obsługi. Klienci 

mogą zatem wybierać w wyszukanych wzo-
rach oraz kolorach oprawek takich świato-
wych producentów jak Boss Orange, Dior, 
Tommy Hilfiger, Chloe, Valentino czy  Car-
rera. Jedną z najbardziej cenionych przez 
klientów pozostaje również marka Stepper. 
Każdy sukces ma wielu ojców i w przypad-
ku tej marki nie było inaczej. Okazały się 
nimi bardzo dobre materiały, naprawdę 
solidne wykonanie oraz atrakcyjna cena. 

BEZPOWROTNIE MINĘŁY CZASY, W KTÓRYCH NA LUKSUSOWEJ 
MAPIE ŚWIATA BRAKOWAŁO MIEJSCA DLA POLSKI. PIERRE CARDIN, 
HUGO BOSS – TO, CO KIEDYŚ BYŁO KOJARZONE WYŁĄCZNIE 
Z WIELKIM ŚWIATEM MODY, DZIŚ JEST DOSTĘPNE W NASZYM KRAJU 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. MOŻNA SIĘ O TYM PRZEKONAĆ BĘDĄC 
WYCIĄGNĄĆ BĘDĄC NA POŁUDNIU KRAJU, A DOKŁADNIE W OPOLU.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

OCZY NA WYBIEGU
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Dzięki użyciu tytanu i nowoczesnego polia-
midu nie ulegają korozji, są bardzo lekkie 
i antyalergiczne. Jak zdradził nam pan Siej-
ka, ilość zamówień na ten produkt bywa po 
prostu zawrotna. Innymi słowy dla każdego 
coś dobrego, a dogodzić nie jest łatwo, bo lu-
dzie odwiedzający salony stanowią bardzo 
zróżnicowaną mieszankę. W poszukiwaniu 
wymarzonego modelu trafiają tutaj starsze, 
dystyngowane panie, jak również ludzie biz-
nesu i młodzież. Doradztwo w wyborze nie 
jest więc łatwym zadaniem. Oprócz bogac-
twa asortymentu równie ważnym elemen-
tem pozostaje wiedza oraz doświadczenie. 
W przypadku tej firmy są one równie impo-
nujące, co wybór samych produktów, bo za 
każdym z członków rodziny stoi wykształce-
nie optometryczne oraz lata praktyki w za-
wodzie. Warto zatem udać się w się w progi 
salonów ana Siejki, bo właśnie tutaj znaj-
dziemy rozwiązanie wszystkich problemów 
związanych z oczami. 

Trzeba jednak pamiętać, że tego typu 
rozmowy do łatwych nie należą. Niezbęd-
ne są empatia oraz wyczucie ponieważ nie 
wszyscy lubią otwarcie rozmawiać o swoich 
dolegliwościach. W poszukiwaniu odpowie-
dzi na nasze pytania pomocą posłużą nie 
tylko założyciele firmy, ale również profesjo-
nalny personel. Pan Siejka bardzo starannie 
dobiera sobie ludzi, którzy na co dzień budu-
ją jego markę. Wszyscy obecni na pokładzie 
muszą być najlepszymi z  najlepszych. Jak 
twierdzi, dobrze wykształceni pracownicy 
to najcenniejszy kapitał każdego przedsię-
biorstwa. Co więcej, nie są to jedynie dekla-
racje bez pokrycia. Za słowami idą również 
czyny: zespół regularnie jest wysyłany na 
szkolenia oraz kursy mające na celu podno-
szenie kwalifikacji. Ale w końcu obecność 
na rynku licząca 28 lat zobowiązuje. 

Tym, co zdecydowanie wyróżnia firmę 
na tle innych zakładów optycznych pozosta-
je własna przychodnia okulistyczna w Opo-
lu będąca częścią jednego z  salonów. To 
właśnie tutaj wykonywane są kompleksowe 
badania aby przekonać się, w jakiej kondycji 
pozostaje nasz wzrok. Modne oprawki świa-
towych producentów stanowią tylko część 
przygody z okularami, konieczne jest rów-
nież postawienie właściwej diagnozy, a co za 
tym idzie, precyzyjny dobór szkieł. Te prze-
znaczone do prowadzenia samochodu będą 
diametralnie różnić się od szkieł przezna-
czonych do czytania. Na szczęście w salo-
nach pana Siejki nie musimy zaprzątać tym 
sobie głowy. Indywidualne podejście oraz 
profesjonalizm w każdym calu to gwarancja 
zadowolenia każdego klienta.

Na pytanie co jest najmilsze w tej pra-
cy, pan Siejka odpowiada, że niezmiennie 
pozostaje nią radość z pomagania innym. 

EN

EYES ON THE CATWALK

THE TIMES WHEN THERE WAS NO PLACE 
FOR POLAND ON THE LUXURY MAP OF 
THE WORLD ARE LONG GONE. PIERRE 
CARDIN, HUGO BOSS – WHAT WAS ONCE 
ASSOCIATED SOLELY WITH THE GREAT 
WORLD OF FASHION IS TODAY EASILY 
AVAILABLE IN OUR COUNTRY. YOU CAN 
SEE THAT YOURSELF IN THE SOUTH OF 
THE COUNTRY, IN THE CITY OF OPOLE.

Three stores are already a good reason 
to be proud, but their owners explain that 
their aim is not to build a huge, commercial 
chain. Each of the stores is a separate and in-
dividual unit filled with family atmosphere 
and based on tradition. But there are more 
elements they have in common: a wide offer 
and top-quality service. Their clients can 
thus choose between sophisticated models 
and colours of frames produced by such 
world-famous brands as Boss Orange, Dior, 
Tommy Hilfiger, Chloe, Valentino or Car-
rera. Other brands highly valued by clients 

Owocem takiego podejścia jest szerokie gro-
no powracających klientów, m.in. Michał 
Bajor. Polski aktor i piosenkarz przez cały 
okres swojej kariery przemierzył wiele szero-
kości geograficznych, odwiedził wiele miast, 
ale w temacie swojego wzroku pozostaje pa-
triotą. Mimo że sidła niejednokrotnie zasta-
wiały na niego światowe salony optyczne, on 
wciąż konsekwentnie powierza kwestie swo-
jego wzroku salonom pana Siejki. Czy moż-
na chcieć lepszej rekomendacji?

They say drops of water wear away the stone. 
Mr Siejka has been wearing away his stone 
precisely since 1987, which is when he opened 
his first optical store in Opole. But he did not 
rest on his laurels. As a result, today he owns 
two stores in Opole and one in Piła. He runs 
them all together with his wife and his dau-
ghter. But as he admits himself, he imbued 
more people in his environment with his pas-
sion for optics as more than ten members of 
his family decided to join the optical industry.

DZIĘKI STARANIOM CAŁEGO ZESPOŁU KAŻDY Z KLIENTÓW 
OTRZYMUJE PRODUKT ODPOWIEDNIO DOBRANY DO 
POTRZEB I KOMFORTOWY, W KAŻDYM TEGO SŁOWA 
ZNACZENIU. – DO NASZYCH ZAKŁADÓW ZGŁASZAJĄ 
SIĘ ZARÓWNO MŁODZI, JAK RÓWNIEŻ CI NIECO STARSI. 
ALE NIEZALEŻNIE OD WIEKU KAŻDY, OPRÓCZ POMOCY, 
W OFERCIE FIRMY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE.



include for example Stepper. Success has 
many fathers, and it was the same in the 
case of this brand. It based its own success 
on very good materials, truly high stan-
dards of workmanship and attractive prices. 
Thanks to the use of titanium and modern 
polyamide, its products do not suffer from 
corrosion and are light and antiallergic. 
As Mr Siejka told us, the number of orders 
for those products is sometimes absolutely 
staggering. In other words, each customer 
will find something for themselves, even 
though it is quite difficult to satisfy everyone 
because people who come to the stores form 
quite a diversified group. They include both 
older, distinguished ladies and people of bu-
siness or teenagers in search of their perfect 
models. So it is quite a difficult task to advi-
se clients on their choices. Apart from the 
huge diversity of products, knowledge and 
experience are important too. In the case of 
that company, they are as impressive as the 
selection of products themselves because 
there are optometric education and years 
of experience in the profession behind each 

member of the family. So it is worth visiting 
Mr Siejka’s stores as its employees offer so-
lutions to all problems with eyes and sight.

But it has to be remembered that such 
conversations are not the easiest ones. Em-
pathy and intuition are a  must since not 
everyone likes to openly talk about their 
conditions. In search of the answers to your 
questions, you can count on both the owners 
of the company and its professional staff. Mr 
Siejka carefully selects people who are to 
build his brand on a daily basis. All those on 
board have to be best of the best. He highli-
ghts that well-educated employees are the 
most precious capital of each company. And 
his declarations are not just empty words. 
They are followed by actions: the team is 
regularly sent for training activities and co-
urses supposed to improve their skills. After 
all, 28 years on the market oblige.

What definitely distinguishes the com-
pany from other optical stores is their own 
eye clinic in Opole, which is a part of one 
of their stores. It is here that they perform 
comprehensive examinations to check the 

condition of their clients’ eyes. Fashiona-
ble frames by world-famous producers are 
only a part of one’s adventure with glasses. 
Correct diagnosis and, as a result, careful 
selection of glasses are necessary too. Dri-
ving glasses are completely different than 
reading ones. Fortunately, you do not have 
to worry about that in Mr Siejka’s stores. In-
dividual approach to everyone and profes-
sionalism in every respect are a guarantee 
of each client’s satisfaction.

When asked what is the most pleasant 
thing about his job, Mr Siejka says that it has 
always been the pleasure he derives from 
helping others. As a result, the company en-
joys a circle of regular customers, including 
for instance Michał Bajor. The Polish actor 
and singer has travelled the length and bre-
adth of many countries and cities during 
his whole career but remains a patriot as 
regards his sight. Even though internatio-
nal optical stores laid snares for him many 
times, he has always entrusted Mr Siejka’s 
stores with the condition of his eyes. Could 
there be a better recommendation?
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TEKST Anna Nazarowicz

NA POCZĄTKU BYŁO MARZENIE ŻEBY JAK PTAK MÓC UNOSIĆ SIĘ W POWIETRZU. POTEM 
PIÓRA, PAPIER, DREWNO, WOSK. I NIEZLICZONA ILOŚĆ PROJEKTÓW. PRAWA FIZYKI CIĘŻKO 
BYŁO OSZUKAĆ, ALE PRAGNIENIE ODERWANIA SIĘ OD ZIEMI BYŁO SILNIEJSZE NIŻ STRACH 
PRZED KOLEJNĄ PORAŻKĄ. DZIŚ NIE JEST TAJEMNICĄ, ŻE ABY LATAĆ POTRZEBNE 
SĄ SKRZYDŁA. MAŁO KTO JEDNAK WIE, ŻE NIEZBĘDNYM JEST RÓWNIEŻ CZAS.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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KRÓTKA 
HISTORIA O LATANIU



K R Ó T K A  H I S T O R I A  O  L A T A N I U

podstawowe kryteria: siedziba firmy musi 
być zarejestrowana w Szwajcarii, zegarek 
również musi być montowany w  Szwajca-
rii, a 50% komponentów musi być szwajcar-
skiej produkcji. Marka Aviator spełnia te 
kryteria w 100%. Nie dziwi zatem fakt, że 
piloci na całym świecie korzystają z  nich 
do dnia dzisiejszego. 

Za marką stoi nie tylko długa historia. 
Zegarek przeznaczony dla pilota powinien 
spełniać szereg wymagań. Skala musi być 
niezwykle dokładna, a  wskazówka długa. 
Na tyle, aby pilot pod każdym kątem mógł 
bezbłędnie odczytać właściwy czas. Po-
myłka o  jedną minutę w niektórych sytu-
acjach może mieć poważne konsekwen-
cje. Niezależnie od tego, czy trafi do pilota 
samolotu Boeing 747 czy też myśliwca F16, 
musi być również bardzo wytrzymały. Za-
dbać o to mają testy, jakim podlega każdy 
nowy model marki zanim trafi na rynek. 
Wszelkie słabości ma wyeliminować lot na 
nadgarstkach pilotów rosyjskiej grupy akro-
bacyjnej Strizhi. Sześć myśliwców MiG-29, 
sześciu najlepszych pilotów oraz przeciąże-
nia, jakie ciężko sobie wyobrazić. To wła-
śnie żywioł zegarków Aviator.

Każda kolekcja została nazwana na 
cześć tych samolotów, które najmocniej 
zapisały się w  historii lotnictwa. Różnią 

się one kolorystyką oraz użytymi materia-
łami, ale jedno je łączy: każdy z nich ma 
serce. A  jest nim samonakręcający się 
mechanizm. Można go podziwiać przez 
przezroczysty dekiel znajdujący się w nie-
których modelach np. w postaci samoloto-
wego śmigła. Producent wszystkie modele 
zadedykował mężczyznom. Rzeczywistość 
oraz historia są bezwzględne: to właśnie 
panowie zasiadają za sterami najczęściej. 
Widać testosteron karmi się mocnymi 
wrażeniami.

EN

A SHORT STORY ABOUT FLYING

IN THE BEGINNING, THERE WAS A DREAM 
TO BE ABLE TO FLOAT IN THE AIR 
JUST LIKE A BIRD. THEN THERE WERE 
FEATHERS, PAPER, WOOD AND WAX. AND 
COUNTLESS PROJECTS. THE LAWS OF 
PHYSICS WERE ALWAYS DIFFICULT TO 
DECEIVE, BUT THE DESIRE TO DETACH 
FROM THE GROUND WAS STRONGER 
THAN THE FEAR OF ANOTHER FAILURE. 
NOWADAYS, IT IS NO MYSTERY THAT 
ONE NEEDS WINGS IN ORDER TO FLY. 
HOWEVER, FEW PEOPLE KNOW THAT 
ALSO TIME IS NEEDED.

ZA MARKĄ STOI 
NIE TYLKO DŁUGA 
HISTORIA. ZEGAREK 
PRZEZNACZONY DLA 
PILOTA POWINIEN 
SPEŁNIAĆ SZEREG 
WYMAGAŃ. SKALA 
MUSI BYĆ NIEZWYKLE 
DOKŁADNA, 
A WSKAZÓWKA DŁUGA. 
NA TYLE, ABY PILOT 
POD KAŻDYM KĄTEM 
MÓGŁ BEZBŁĘDNIE 
ODCZYTAĆ 
WŁAŚCIWY CZAS. 

P ierwotnie miejscem zegarka nie był 
ludzki nadgarstek, ale kieszeń. Spo-
sób jego noszenia zmienił się wraz 

z rozwojem lotnictwa, w którym zegarki od 
początku pełniły niesłychanie ważną funk-
cję. Żaden pilot nie wzbijał się w powietrze 
bez czasomierza na pokładzie. To właśnie 
za pomocą upływających minut był on w sta-
nie obliczyć ilość przebytych kilometrów 
oraz zużycie paliwa. Ta rola wymuszała aby 
zegarek wciąż był w zasięgu wzroku. Dlate-
go piloci montowali je na przedramieniu 
lub udzie. Od tamtej pory zegarki wyszły 
z ukrycia i na dobre zagościły na nadgarst-
ku ludzkości.

Aviator to marka mająca swoje korzenie 
w  Rosji. Wszystko zaczęło się w  Związku 
Radzieckim, bo właśnie tam znajdowała się 
znana na cały świat fabryka zegarków. Jej 
produkty nosili zarówno zwykli obywate-
le, jak również sam Jurij Gagarin podczas 
historycznego lotu w kosmos. Grupą, która 
na zegarki miała największe zapotrzebo-
wanie, było jednak wojsko oraz powietrzne 
siły zbrojne. Bo pilot bez zegarka nigdy nie 
startował. Dlatego nazwa Aviator narodziła 
się z awiacji. Od 2010 roku produkcja prze-
niosła się do Szwajcarii, gdzie powstają naj-
lepsze zegarki na świecie. Aby zasłużyć na 
miano „Swiss Made” trzeba spełniać trzy 
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Initially, people did not carry watches on 
their wrists but in their pockets. The way of 
wearing a watch has changed as the result of 
developments in the field of aviation, where 
watches have always played a crucial part. 
No pilot left the ground without a timer on-
board. It was the minutes passing by that 
enabled them to calculate the kilometres 
they have made and the fuel consumption. 
That function made it crucial for watches to 
be in sight. So the pilots wore them on the-
ir forearms or thighs. Since then, watches 
were no longer hidden and settled on the 
wrists of the humanity for good.

Aviator is a  brand which has roots in 
Russia. Everything started in the Soviet 
Union as that was the place where a  glo-
bally known watch factory was located. 
Its products were worn by ordinary citi-
zens but also by the famous Yuri Gagarin 
during the historic space flight. But the 
biggest demand for watches was observed 
among another group – the army and air 
military forces. Because I pilot never took 
off without a watch. And so the name Avia-
tor stems from aviation. Since 2010, the 
production takes place in Switzerland, 
where the best watches in the world are 

made. In order to deserve the designation 
“Swiss made” three main criteria need to 
be fulfilled: the seat of the company has 
to be registered in Switzerland, the watch 
must be assembled in Switzerland, and 

50% of the components need to be produ-
ced in Switzerland. The brand Aviator sa-
tisfies those criteria in 100%. So it comes 
as no surprise that the pilots all over the 
world still use these watches.

There is something more than history 
to this brand. The watch for a pilot needs to 
fulfil a number of conditions. The scale ne-
eds to be very precise, and the hand long, 
so as to enable the pilot to tell the time 
correctly regardless of the angle. In some 
cases, a mistake of one minute can lead to 
serious consequences. Regardless whether 
it will belong to a pilot of Boeing 747 or F-16 
Fighting Falcon, the watch also needs to 
be extremely durable. This is guaranteed 
by the attestations that each new model by 
that brand needs to undergo before coming 
on the market. All weak points are to be 
eliminated thanks to a flight on the wrists 
of pilots from the Russian aerobatic per-
formance demonstrator team Strizhi. Six 
MiG-29 fighters, six best pilots and unima-
ginable gravity load. That is the element of 
Aviator watches.

Each collection has been named in the 
honour of aircrafts that have gone down 
in the history of aviation. The colours and 
materials used are different, but there is 
one common feature – each one has a he-
art. And this heart is a  self-winding me-
chanism. One can admire it through the 
transparent cover of some models, for in-
stance in the shape of a propeller. All mo-
dels are dedicated to men. The reality and 
history are ruthless, it is men who sit behi-
nd the rudder in most cases. It seems that 
testosterone is nurtured by adrenalin.

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S
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POWIERZ NAM 
ZDROWIE 
TWOICH OCZU  
SPEŁNIAJ 
MARZENIA – 
UWOLNIJ SIĘ OD 
OKULARÓW!

zięki laserowej korekcji wzroku mo-
żemy trwale usuwać krótkowzrocz-
ność, nadwzroczność, astygmatyzm 

czy kombinacje tych wad. Zabieg pozwala 
na zrezygnowanie z  okularów czy socze-
wek kontaktowych diametralnie zmienia-
jąc komfort życia. Daje szansę na podjęcie 
wymarzonej pracy, uprawianie ulubionych 
sportów bez ograniczeń i zyskanie zupełnie 
nowych możliwości w życiu. 

Jeden dzień może na dobre odmienić 
Twoje życie! 

Potwierdzają to opinie setek naszych zado-
wolonych pacjentów. Dołącz do nich – perfek-
cyjny wzrok możesz uzyskać już w trakcie jed-
nodniowego pobytu w naszym prestiżowym 
Centrum Okulistycznym w Sopocie. W cha-
rakterystycznym Krzywym Domku zajmu-
jemy się korygowaniem wad wzroku oraz le-
czeniem chorób oczu najnowocześniejszymi 

metodami, m.in. jedyną dostępną w Polsce 
metodą iLASIK, po której już następnego 
dnia pacjenci mogą powrócić do codzien-
nych zadań. 

Wysokiej jakości sprzęt, najlepsi specja-
liści i  spełnianie standardów najbardziej 
wymagających instytucji kontrolujących - 
to nasza obietnica i gwarancja bezpieczeń-
stwa Twoich oczu.

Skorzystaj z naszej specjalnej oferty no-
worocznej. Szczegóły na www.blikpol.pl 
i na Facebooku.

Centrum Okulistyczne BLIKPOL
Oddział Centrum Medycznego KARDIOTEL

Ul. Jana Jerzego Haffnera 6
81-717 Sopot

Krzywy Domek II piętro
Tel. +48 55 55 255

Kom. +48 535 563 000
biuro@blikpol.pl

EN

ENTRUST US WITH YOUR EYES’ 
HEALTH, MAKE YOUR DREAMS 
COME TRUE, FREE YOURSELF 
FROM GLASSES!

Thanks to laser vision correction, we can 
permanently eliminate short-sightedness, 
long-sightedness, astigmatism and combi-
nations of those defects. The treatment 
permits our patients to resign from glasses 
or contact lenses and thus change their lives 
dramatically. It gives them a chance to take 
their dream job, practise their favourite 
sport without limitation and find completely 
new opportunities in their lives.

TEKST I ZDJĘCIA Źródło: Mat. Prasowe

One day can change your whole life for 
good!

It is confirmed by opinions expressed by 
hundreds of patients satisfied with our servi-
ces. Join them! You can gain perfect sight 
during just a one-day stay at our prestigious 
Eye Care Centre in Sopot. In the characteri-
stic Crooked House, we correct vision defects 
and treat eye disorders with the use of the 
latest methods, for example the only iLASIK 
method available in Poland. After such a tre-
atment, patients can return to their everyday 
lives already next day.

Top-quality equipment, the best specialists 
and compliance with standards set by the most 
demanding controlling institutions: it is our 
promise and guarantee of your eyes’ safety.

Take advantage of our special New Year’s 
offer. For details see www.blikpol.pl and our 
Facebook profile.

D





rakowało jeszcze chwili, a  o  mały 
włos dołączyłabym do grona 80% 
ludzi, którzy postanowienia nowo-

roczne zakończyli na minusie. W tym roku, 
pierwszy raz od wielu lat, jest na szczęście 
odwrotnie!. 

Nie lubię się chwalić, ale tym razem zro-
bię wyjątek. 

Ostatnio, po kilku odwołanych spotka-
niach, spóźnieniach, bałaganie w torebce, 
kolega zapytał mnie: „Kasia, jak to możli-
we, że jeszcze normalnie funkcjonujesz. 
Jak to możliwe, że jesteś poukładaną i kon-
kretną babką, a jednocześnie masz napisa-

Kończę na punkcie dziesiątym. Nie będę 
ich teraz wymienić, bo może to być mało 
interesujące, ale o jednym wspomnę. Punkt 
pierwszy i najważniejszy – więcej takich lu-
dzi z pozytywną energią wokół mnie. A po-
nieważ zwycięstwo wciąga i potrafi zasma-
kować to mam nadzieję, że będę się nim 
delektować i za rok. 

EN

ONE KEPT RESOLUTION

I almost joined the circle of 80% of people 
who didn’t make it with their New Year’s 
resolutions. But in 2015, for the first time in 
many years, it was fortunately otherwise! 
I don’t like to boast, but I’ll make an excep-
tion this time.

A friend of mine has recently asked me 
after a few cancelled meetings and several 
instances of late-coming (having addition-
ally seen the complete mess I have in my 
bag), “Kasia, how is it possible that you are 
able to function normally? How is it possi-
ble that you are such a well-organized and 
no-nonsense person and at the same time 
have ‘Chaos Woman’ written on your fore-
head?” The answer was short and simple, 
“I’m good at improvising.”

That improvisation was even quite fun-
ny sometimes but destroyed me physically 
and mentally. Besides, half a year after I had 
written down my New Year’s resolutions, 
I had only two points left. The remaining 
four were already crossed out. A poor re-
sult. Not even a half. But the crucial break-
through came four months ago.

It began with the sentence “I, Kasia, can 
do everything.” Looks like nothing serious, 
and yet... Some would even say it’s cheap 
philosophy. But that one sentence, com-
bined with others, makes you suddenly real-
ize that the limitations you were talking and 
complaining about existed solely in your 
mind. When you free yourself from them 
and look at them with reserve, you start cre-
ating your reality anew. Not the reality you 
get but the one you really want.

Today, I drink wine, make another list of 
resolutions and express my gratitude that 
I could meet someone who gave me strength 
to find myself in the circle of New Year’s 
winners. The more wine, the longer the list. 
I finish on the tenth point. I won’t describe 
all of them now because I  guess they’re 
not that interesting, but I’ll mention one 
of them. The first and the most important 
point: more such people with positive ener-
gy around me. And because you can devel-
op a taste for winning, I hope I will relish in 
it in a year’s time too. 

B

ne na czole „Kobieta Chaos”?” Odpowiedź 
była krótka – dobrze improwizuję. 

Ta improwizacja była nawet czasami za-
bawna, ale spalała fizycznie i psychicznie. 
Poza tym po pół roku od napisania nowo-
rocznych postanowień, z sześciu punktów 
skreślonych zostały tylko dwa. Wynik mar-
ny. Nawet nie połowa. Przełom nastąpił czte-
ry miesiące temu.

Zaczęło się od zdania „Ja Kasia mogę 
wszystko”. Niby nic takiego, banalne, a jed-
nak. Niektórzy powiedzą nawet – tania fi-
lozofia. Ale to jedno zdanie połączone z ko-
lejnymi sprawiło, że nagle uświadamiasz 
sobie, że ograniczenia, o których mówiłaś, 
na które narzekałaś, leżą tylko i wyłącznie 
w twojej głowie. Wychodzisz z nich, stajesz 
obok i  na nowo zaczynasz kreować swoją 
rzeczywistość. Nie taką jaką dostajesz, ale 
taką jaką ty rzeczywiście chcesz. 

Dziś piję wino, układam kolejną listę 
z postanowieniami i dziękuję, że mogłam 
spotkać osobę, która dała mi siłę, by zna-
leźć się w  gronie noworocznych zwycięz-
ców. Im więcej wina, tym lista dłuższa. 

TEKST

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

1 0 6 – 1 0 7

ZACZĘŁO SIĘ OD ZDANIA „JA 
KASIA MOGĘ WSZYSTKO”. NIBY NIC 
TAKIEGO, BANALNE, A JEDNAK. 
NIEKTÓRZY POWIEDZĄ NAWET 
– TANIA FILOZOFIA. ALE TO 
JEDNO ZDANIE POŁĄCZONE 
Z KOLEJNYMI SPRAWIŁO, 
ŻE NAGLE UŚWIADAMIASZ 
SOBIE, ŻE OGRANICZENIA, 
O KTÓRYCH MÓWIŁAŚ, NA KTÓRE 
NARZEKAŁAŚ, LEŻĄ TYLKO 
I WYŁĄCZNIE W TWOJEJ GŁOWIE. 

JEDNO SPEŁNIONE 
POSTANOWIENIE





1 0 8 – 1 0 9 M O D A  /  F A S H I O N

ZŁOTO TO KRÓLEWSKI KOLOR, BEZ WĄTPIENIA. NIE BEZ POWODU OKRYWA ON 
NIEWIELKIEGO PTAKA ZAMIESZKUJĄCEGO WYBRZEŻA SUMATRY. PRZENIEŚCIE SIĘ 
Z NAMI W EGZOTYCZNY ŚWIAT I DAJCIE ZAFASCYNOWAĆ MAGIĄ KSZTAŁTÓW I KOLORÓW 
MATKI NATURY. POZNAJCIE ARGUSA MALAJSKIEGO - PTAKA NAZWANEGO NA CZEŚĆ 
MITYCZNEGO POTWORA - ARGOSA, OLBRZYMA O STU WIECZNIE CZUWAJĄCYCH OCZACH. 

Paradise

BLUZA / BLOUSE: Acephala

WOALKA / VEIL: Własnosc stylistki



P A R A D I S E

PŁASZCZ / COAT: Bola

BLUZKA / BLOUSE: Sylwia Rochala

SPÓDNICA / SKIRT: Domi Grzybek

BUTY / SHOES: Pollini



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

PŁASZCZ / COAT: Bola

BLUZA / BLOUSE: Acephala

POŃCZOCHY / STOCKINGS: Wolford



KOSZULA / SHIRT:  Acephala

ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz 
edytabartkiewicz.com 
 
MODELKI/MODELS:  
Julia Śmigielska / 
Specto Models

MAKIJAŻ/ MAKE-UP: 
Marta Podbielska 
 
 
STYLIZACJA/ STYLIST: 
Kasia Łaszcz

RETUSZ/RETOUCH: 
Marek Korlak 
 
 
FRYZURA/HAIR: 
Kamil Mazur / Suszarka

P A R A D I S E



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

PŁASZCZ / COAT: Bola

BLUZKA  / BLOUSE: Sylwia Rochala

SPÓDNICA  / SKIRT: Domi Grzybek

BUTY / SHOES: Pollini



L ' Â M E  D A N S  L E S  V Ê T E M E N T S

KOSZULA / SHIRT: Acne

























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

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



?

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

GODZINY OTWARCIA TERMINALU MIASTO
Kasy Biletowe Lotniska otwarte są: 
pn.–pt. 09:00 – 17:00
w sob. 10:00 – 14:00 i niedz. – nieczynne
Check in: pn-ndz 9:00 – 17:00 

KONTAKT:
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Kasy Biletowe Lotniska Tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88  03 Fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl
Check-in +48 58 526 88 04

OPENING HOURS OF CITY TERMINAL:
Airport Ticket Office: 
Monday–Friday 9am–5pm

Saturday 10am–2pm and Sunday - closed 
Check in: Monday–Sunday 9am–5pm 

CONTACT: 
ul. Heweliusza 13-17
80-890 Gdańsk
Airport Ticket Office: tel. +48 58 526 88 00, 
+48 58 526 88 03  | fax: +48 58 526 88 01 
e-mail: terminalmiasto@airport.gdansk.pl 
Check-in: +48 58 526 88 04

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

• komfortowa odprawa na 24 godziny przed odlotem (do 3 godzin przed odlotem 
dla pasażerów z bagażem rejestrowanym* i do 4 godzin dla pasażerów z bagażem 
rejestrowanym linii WizzAir oraz do 1,5 godziny dla pasażerów z bagażem 
nierejestrowanym)

• minimum niezbędnych formalności

• możliwość zakupu biletów na dowolną trasę, dowolnych linii lotniczych oraz 
wykupu ubezpieczenia

• dogodna lokalizacja w samym centrum miasta (naprzeciwko hotelu Mercure 
Hevelius)

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

• the accredited office of IATA, a member of Polish Chamber of Tourism

• comfortable check-in 24 hours before departure (up to 3 hours before departure 
for passengers with registered* baggage and up to 4 hours for passengers with 
registered baggage flying with WizzAir and up to 1.5 hours for passengers with 
unregistered baggage)

• minimum necessary formalities

• possibility of purchasing tickets for any route,  
by any airline or taking out insurance

• convenient location in the city centre (opposite Mercure Hevelius hotel)

• access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSY 
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

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

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

RZYM* www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 INCREASED ILS CATEGORY
Since 12 November 2015, Gdansk Lech Walesa Airport has been 
equipped with category II of the Instrument Landing System, which 
means that from then on aircrafts can land and take off in Gdansk 
in much worse weather conditions involving reduced visibility. The 
former minimum runway visual range during final approaches to 
the airport was 550 m. Thanks to the higher ILS category, it is now 
300 m in the first 1/3 of the distance and only 125 m in the next 2/3. 
The visibility of approach lighting has been reduced from 65 m to 
30 m, and the runway visual range during take-offs: from 450 m to 
125 m. The number of lights has been increased from 474 to 1598. 
Changing the ILS category demanded the runway reconstruction, 
due to which the airport was closed on the weekend of 13-14 June. 
The investment cost PLN 70 million in total, including 32 million 
granted by the European Union.

 OVER 3 MILLION
Gdansk Airport recorded more than 3 million passengers served 
from the beginning of 2015 already in October. It is an increase by 
as much as 12.9% in comparison with the same period of 2014. As of 
November, the number of passengers served is 3,452,542. Airport au-
thorities expect that 2015 will end with a result of around 3.7 million 
passengers. As emphasized by Tomasz Kloskowski, Chairman of the 
Board of Gdansk Lech Walesa Airport, the increased traffic in the 
winter season is caused among others by different flights to skiing 
resorts. Apart from the gradual increase of the number of passen-
gers, the airport observes an increase in the seat occupancy rate. In 
October 2015, it amounted to 78.6%.

PODNIESIENIE KATEGORII ILS
Od 12 listopada 2015 roku w  Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy funkcjonuje kategoria II systemu oświetlenia ILS. Oznacza 
to, że od tego dnia samoloty w Gdańsku mogą lądować oraz startować 
w dużo gorszych warunkach pogodowych związanych z ograniczoną 
widzialnością. Dotychczasowa minimalna widzialność świateł wzdłuż 
pasa startowego przy podejściu do lądowania wynosiła 550m. Dziś 
dzięki podniesieniu kategorii ILS wynosi ona 300m w pierwszej 1/3 
drogi, a na dwóch kolejnych – jedynie 125m. Widzialność świateł po-
dejścia skróciła się z 65m do 30m, zaś przy starcie widzialność wzdłuż 
pasa startowego – z 450m do 125m. Zwiększono liczbę punktów świetl-
nych z 474 do 1598 sztuk. Podniesienie kategorii ILS wiązało się z prze-
budową nawierzchni pasa startowego, w wyniku czego lotnisko było 
zamknięte w weekend 13-14 czerwca. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
70 mln zł, z czego 32 mln pochodzą z dotacji UE.

3 MILIONY PRZEKROCZONE
Już w  październiku Port Lotniczy Gdańsk zanotował ponad 3 mi-
liony pasażerów od początku 2015 roku. Stanowi to wzrost o 12,9% 
w  stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Stan na listopad 
to 3 452 542 obsłużonych pasażerów. Władze lotniska przewidują 
zamknięcie roku 2015 z wynikiem na poziomie około 3,7 milionów 
pasażerów. Jak podkreśla Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Por-
tu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, wzmożony ruch w sezonie 
zimowym spowodowany jest między innymi lotami do kurortów nar-
ciarskich. Oprócz sukcesywnego wzrostu liczby pasażerów lotnisko 
obserwuje wzrost współczynnika zapełnienia miejsc w samolotach. 
W październiku 2015 wyniósł on 78,6%.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

GDZIE TO JEST?
Miasto położone jest na zachodnim wybrzeżu Norwegii, na Półwyspie 
Stavanger, w  regionie Rogaland. Choć samo w  sobie jest niewielkie, 
tworzy jedną z najbardziej zaludnionych aglomeracji w kraju.

JAK DOJECHAĆ?
Z gdańskiego lotniska bezpośrednim lotem linii WizzAir.

CIEKAWOSTKI
Miasto słynie z  połowu szprotek i  śledzi, a  także przetwórstwa ryb-
nego. Dowodem na to jest tamtejsze Muzeum Konserw (Norsk Her-
metikkmuseum). Dziś Stavanger jest jednym z głównych dostawców 
energii w  Norwegii i  całej Europie. Wiodącą gałęzią gospodarki jest 
przemysł rafineryjny.

WARTO ZOBACZYĆ
Targ Rybny (Fisketorget). Targi rybne to znak rozpoznawczy norwe-
skich miast portowych. W  Stavangerze uświadczycie jednego z  naj-
lepszych przykładów na to, jak wyglądają świeże owoce Morza Bałtyc-
kiego: krewetki, kraby, łososie, śledzie, a także kuszące delikatesy od 
lokalnych producentów. 100% eko!
Katedra romańska z XI/XIIw. 
Pałac Biskupi, w  którym obejrzeć można eksponaty archeologiczne 
z epoki brązu.
Dwór Ledal, pochodzący z XVIII w.
Położony w regionie 42-kilometrowy Lysefjord to jeden z najsław-
niejszych fiordów w całej Norwegii, ze spektakularnymi ścianami 
skalnymi wystającymi z  wody na wysokość tysiąca metrów. Na 
zwiedzanie można wybrać się ze Stavangeru bezpośrednim rej-
sem wycieczkowym. W okresie zimowym (październik-maj) fiordy 
można podziwiać jedynie z daleka, gdyż ze względu na śnieg wspi-
naczka jest zabroniona.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Ciepły sweter, czapkę, szalik, rękawiczki, ale nie musimy przygotowy-
wać się na zimę tysiąclecia. Dzięki położeniu nad morzem w regionie 
panuje umiarkowany ciepły klimat. Temperatury w styczniu oscylują 
wokół 0°C.

EN  STAVANGER

IN WINTER, NORWEGIAN FJORDS ARE PARTICULARLY PHE-
NOMENAL. IN SUCH SCENERY LIES THE CITY OF STAVAN-
GER. IT IS AN EXCELLENT PLACE FOR A JANUARY WEEKEND 
IF YOU ARE A FAN OF SCANDINAVIAN WOODEN HOUSES 
AND FRESHLY CAUGHT FISH. YOU WILL REACH THE CITY IN 
A BIT MORE THAN ONE AND A HALF HOUR.
 

WHERE IS IT?
A city located on the Stavanger Peninsula in Rogaland county on the 
west coast of Norway. Even though it is rather small, it forms one of the 
more densely populated conurbations in the country.

HOW TO GET THERE?? 

You can reach Stavanger from Gdansk directly aboard 
WizzAir flights. 

INTERESTING FACTS
The city is famous for sprat and herring fishing and fish processing. 
It is proved for instance by the local canning museum (Norsk Herme-
tikkmuseum). Today, Stavanger is one of the main energy suppliers in 
Norway and the whole Europe. The economy is dominated by the refi-
ning industry.

WORTH A VISIT
The Fish Market (Fisketorget). Fish markets are a characteristic featu-
re of Norwegian ports. In Stavanger, you will find one of the best exam-
ples of what fresh seafood from the Baltic Sea looks like: shrimps, crab, 
salmon, herring and tempting delicacies offered by local producers. 
100% ecological!
Romanesque cathedral from the 11th/12th century.
Bishop's Palace, which displays archaeological exhibits from the Bron-
ze Age.
Ledaal House from the 18th century.
Located in the region, the 42-kilometre-long Lysefjord is one of the 
most famous fjords in the whole Norway with its spectacular rock walls 
jutted out of the water rising a thousand metres above the water surfa-
ce. If you want to visit the place, there is a direct cruise from Stavan-
ger. In the winter season (October-May), you can admire the fjords only 
from the distance; climbing is forbidden because of snow.

WHAT TO TAKE?
A warm sweater, a hat, a scarf and gloves, but you do not need to pre-
pare for the most freezing winter of your life. Thanks to its location by 
the sea, the region enjoys a moderately warm climate. Temperatures in 
January fluctuate around 0°C.

NORWESKIE FIORDY ZIMĄ SĄ 
SZCZEGÓLNIE ZJAWISKOWE. WŚRÓD 
TAKIEGO KRAJOBRAZU LEŻY MIASTO 
STAVANGER. TO ŚWIETNE MIEJSCE NA 
SPĘDZENIE STYCZNIOWEGO WEEKENDU, 
JEŚLI JESTEŚCIE FANAMI DREWNIANYCH 
SKANDYNAWSKICH DOMKÓW I RYB 
PROSTO Z POŁOWU. Z GDAŃSKA 
DOSTANIECIE SIĘ TAM W NIECO PONAD 
PÓŁTOREJ GODZINY.

STAVANGER



KTÓRY Z DZIAŁÓW NA GDAŃSKIM 
LOTNISKU JEST NAJBARDZIEJ 
ROZBUDOWANY? TEN, KTÓREGO 
PRACOWNICY SĄ W PORCIE 
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ, CAŁY 
CZAS NA POSTERUNKU. SŁUŻBA 
OCHRONY LOTNISKA.

SŁUŻBA 
OCHRONY 
LOTNISKA

ażdy pasażer lotniska ma do czynienia z funkcjonariuszami 
Służby Ochrony Lotniska. Styka się z  nimi nie tylko w  mo-
mencie, kiedy kontrolują mu bagaż, ale w zasadzie cały czas, 

od momentu kiedy pojawi się w Porcie Lotniczym. SOL przepro-
wadza bowiem patrole, jest obecny podczas rutynowych kontro-
li poszczególnych miejsc na terenie lotniska, a także monitoruje 
na bieżąco sytuację w całym porcie. Jednak zasięg jego działania 
nie kończy się na ogrodzeniu portu lotniczego. – Odpowiadamy 
za całokształt bezpieczeństwa. Nasza praca nie polega wyłącznie 
na patrzeniu w monitory i obserwowaniu co się dzieje na lotnisku. 
Do naszych obowiązków należy zabezpieczanie pasażerów, ruchu 
na lotnisku. Do nas należą wszystkie aspekty związane z kontrolą 
bezpieczeństwa, przepływem towaru i  ładunków na lotnisku, ale 
także na drogach dojazdowych i w sąsiedztwie lotniska – wyjaśnia 
dowódca zmiany Służby Ochrony Lotniska Piotr Kłosowski. 

Tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski

K

Kontroli podlegają też oczywiście pracownicy lotniska i firm 
zewnętrznych pracujących w  porcie. Funkcjonariusze pełniący 
służbę na bramie głównej i  innych bramach sprawdzają także 
wszystkie dostawy. Podobnie jest w przejściu służbowym w samym 
terminalu. Pracownicy SOL kontrolują także siebie nawzajem – 
każdy SOL-ista przychodząc do pracy podlega takiej samej kontro-
li jak każdy inny pracownik.

Każdy, kto chce wsiąść na pokład samolotu lub przejść do 
strefy zamkniętej na gdańskim lotnisku musi poddać się kontroli 
bezpieczeństwa. W jej wyniku odnalezione są wszystkie ewentu-
alne przedmioty zabronione w bagażu podręcznym oraz rejestro-
wanym. – Takie przypadki się oczywiście zdarzają, bo nie każdy 
zdaje sobie sprawę co jest przedmiotem zabronionym, aczkolwiek 
wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Jest tam tak zwana „biała lista”, która ułatwi 
weryfikację przed pakowaniem bagażu – podaje Piotr Kłosowski.

Prosimy zatem, żebyście przy każdej wizycie na lotnisku pamię-
tali, że Służba Ochrony Lotniska służy tak naprawdę pasażerowi. 
To dzięki niej możemy czuć się w  porcie lotniczym bezpiecznie 
i komfortowo. 

EN  AIRPORT SECURITY GUARD

WHICH ONE IS THE MOST DEVELOPED DEPARTMENT AT 
GDANSK AIRPORT? THE ONE WHOSE EMPLOYEES ARE 
AT THE PORT TWENTY-FOUR HOURS A DAY, ALWAYS AT 
THEIR POSTS. THE AIRPORT SECURITY GUARD.

Each airport passenger has to deal with Airport Security Guards. 
Such contact is not limited solely to the moment one’s baggage is 
screened. It actually takes place all the time from the moment the 
passenger arrives at the airport as ASG conducts patrols, is present 
during routine checks of particular places in the airport area and 
monitors the current situation at the whole port. But the scope of its 
operations extends beyond the airport’s fence. “We are responsible 
for all aspects of safety and security. Our work does not consist 
solely in looking at the screens and observing what is happening 
at the airport. Our duties include the protection of passengers and 
traffic at the airport. We are in charge of all issues related to security 
checks and transfer of goods and cargo at the airport, on the access 
roads and in the vicinity of the airport as well,” says Piotr Kłosowski, 
Airport Security Guard Shift Manager.
Airport staff and employees of external companies working at the 
port undergo checks too. Guards on duty at gates to the airport, 
including the main gate, additionally check all supplies. It is similar 
in the case of the service walkway at the terminal itself. ASG 
employees check each other too. Every Airport Security Guard 
coming to work is subject to the same check as any other employee.

Each person who wants to board an aircraft or enter the 
restricted zone has to undergo a security check. As a result, it is 
possible to find all objects forbidden in cabin or checked baggage. 
“Such cases obviously happen because not everyone is aware of 
the fact that certain objects are forbidden, even though all the 
necessary information is available on the website of the Polish 
Civil Aviation Authority. It includes the so-called ‘white list’, 
which is helpful in verifying the contents of one’s baggage,” Piotr 
Kłosowski adds.

So we would like to ask all of you to remember during your next 
visit at the airport that the Airport Security Guard is there to serve 
the passengers. It is thanks to the guards’ work that we can feel 
comfortable, safe and secure at the airport.



Mariusz Rożek, jeden z  koordynatorów pracujących na 
gdańskim lotnisku, wyjaśnia: – Naszym zadaniem jest 
ustawianie samolotów na stanowiskach postojowych, 

ubezpieczanie ich podczas kołowania oraz ułatwianie pilotom ko-
łowania na płytach postojowych.

Zapewne każdy pasażer statku powietrznego na gdańskim lot-
nisku widział z okien terminala lub samolotu charakterystyczne 
niewielkie samochody z  wyświetlającym się na dachu napisem  
„Follow me”. To w  zasadzie niemal biuro koordynatorów. – Ze 
względu na charakter pracy, najwięcej czasu spędzamy w samo-
chodzie. Przez cały czas jesteśmy na płycie, jeździmy, nadzoruje-
my – mówi Mariusz Rożek. – Nie ma okresów, w których na lotni-
sku nic się nie dzieje i możemy odpoczywać. Obsługujemy bowiem 
nie tylko samoloty pasażerskie, ale także cargo i  wszelkie inne 
statki powietrzne w porcie.

Zadania Koordynatorów Ruchu Naziemnego związane z odla-
tującymi statkami powietrznymi zaczynają się, kiedy w samolo-
cie stojącym na stanowisku (np. przy rękawach pasażerskich już 
po zakończeniu przyjmowania pasażerów na pokład) zapalają się 

światła ostrzegawcze. To sygnał, że maszyna jest gotowa do wypy-
chania – wypychanie to nic innego, jak wyprowadzenie maszyny 
ze stanowiska, żeby następnie sama mogła pojechać do drogi star-
towej. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. – Przy wypychaniu 
musimy pamiętać o tym, żeby nie blokować innego samolotu – czę-
sto w ciągu dnia wszystkie stanowiska przed terminalami są zajęte, 
więc w  porozumieniu z  Wieżą Kontroli Lotów musimy wszystko 
zrobić tak, aby maszyny nie kolidowały ze sobą. Wszystko po to, 
żeby nie generować opóźnień, szczególnie w  godzinach szczytu 
– tłumaczy Rożek. Koordynatorzy muszą poukładać wszystko 
tak, żeby piloci nie denerwowali się, że ktoś ich blokuje lub że oni 
blokują kogoś. Standardowo Koordynatorzy Ruchu Naziemnego 
oczekują na statki powietrzne na stanowiskach postojowych. Na-
tomiast w trakcie obowiązywania procedury ograniczonej widzial-
ności koordynatorzy w  samochodach „Follow me” odprowadzają 
samolot do startu ze stanowiska do odpowiednio oświetlonej drogi 
kołowania, jak również po wylądowaniu samolotu przejmują jego 
prowadzenie od Wieży Kontroli Lotów w specjalnie wyznaczonym 
punkcie przekazania. „Follow Me” odprowadza go z na stanowisko 
postojowe. 

To nie są jednak wszystkie obowiązki koordynatorów. W przy-
padku samolotów lądujących do ich kompetencji należy pilnowa-
nie, żeby odpowiednie stanowiska były dostępne o konkretnym 
czasie, żeby nic ich nie blokowało, żeby były czyste. Na lotnisku 
dostępnych jest 35 stanowisk postojowych dla statków powietrz-
nych kodu C, czyli o  rozpiętości skrzydeł do 36 m. Na 5 z  nich 
zainstalowany jest automatyczny system dokowania. Tu rola Ko-
ordynatorów sprowadza się do ustawienia na panelu sterowania 
odpowiedniego typu samolotu. System dokowania pod nadzorem 
Koordynatorów sam ustawia statek powietrzny na stanowisku. Na 
pozostałych 30 stanowiskach Koordynator ustawia samolot ręcz-
nie. Za pomocą sygnalizatorów świetlnych, tzw. „ pałek”, podaje 
sekwencje znaków załodze samolotu. Na ich podstawie załoga bez-
piecznie parkuje maszynę na stanowisku.

EN  WHAT DOES A GROUND 
CONTROLLER DO?

GROUND CONTROLLERS AT GDANSK LECH WALESA 
AIRPORT HAVE THREE MAIN TASKS: TO DIRECT, 
SAFEGUARD AND FACILITATE.

Mariusz Rożek, one of the controllers working at the airport, says, “Our 
job is to direct pilots to appropriate parking stands, safeguard them 
during taxiing and facilitate the movements or airplanes on aprons.”

3 X „U”: USTAWIAĆ, UBEZPIECZAĆ, 
UŁATWIAĆ – OTO DEWIZA 
KOORDYNATORÓW RUCHU NAZIEMNEGO 
W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY.
Tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski

CZYM ZAJMUJE SIĘ 
KOORDYNATOR 
RUCHU NAZIEMNEGO?



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

Probably every passenger of aircraft leaving or arriving at Gdansk 
airport has seen the characteristic small cars with the “Follow Me” no-
tice displayed on their roofs through the window of either the terminal 
or the plane itself. The car is actually like an office for the controllers. 
“Due to the nature of our job, we spend most of our time at work in 
the car. We are present in the apron area all the time, we keep driving 
around and supervising every movement,” says Mariusz Rożek. “There 
are no periods when nothing happens at the airport and we can rest as 
we work with not only passenger airplanes, but also cargo jets and other 
aircraft at the port.”

Ground controllers’ tasks concerning airplanes leaving the airport 
begin when the warning lights of an airplane standing at its parking 
place (for example next to air bridges, already after its passengers have 
boarded the plane) are switched on. It is a signal that the machine is 
ready to be pushed back. The push-back procedure consists simply in 
leading the machine out of the stand so that it can later drive towards 
the runway on its own. In spite of appearances, it is not that simple. 
“During the push-back procedure, we have to remember not to block 
any other airplane. It often happens during the day that all stands by 
the terminals are occupied so, in consultation with the Air Traffic Con-
trol Tower, we have to make sure that machines do not collide. Every-
thing to avoid delays, especially during the rush hour,” says Rożek. 

Controllers have to arrange everything in such a way as to make sure 
pilots do not have reasons to be nervous about being blocked or block-
ing someone. Generally, ground controllers await for aircraft in the 
parking area. But when the limited visibility procedure is adopted, they 
drive the “Follow Me” cars and escort an airplane supposed to take off 
from its stand to the adequately lit taxiway and, after an airplane has 
landed, they take over the responsibility to manage its movement from 
the Air Traffic Control Tower at a specially selected handover point. 
“Follow Me” directs the plane to its parking stand.

The above-mentioned tasks are not all of the duties imposed on 
ground controllers. In the case of airplanes landing at the airport, 
their job is to make sure that appropriate stands are available at 
a given moment, that nothing blocks or occupies them. There are 35 
available parking stands for group C aircraft, that is machines with 
wingspan of up to 36 m. 5 of them are equipped with the automatic 
guidance system. The role of ground controllers in that case is to se-
lect the appropriate type of aircraft on the control panel. Under con-
trollers’ supervision, the guidance system directs the aircraft to the 
stand. On the remaining 30 stands, it is the controller that directs 
the plane manually. With the use of light signals, the so-called “light 
wands”, he gives a series of signs to the aircraft crew. They are used 
by the crew to safely park the machine at a given stand.
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