
MIECZYSŁAW 

SZCZEŚNIAK
 

MAGAZ YN PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM . LECHA WAŁĘSY  / GDANSK LECH WALESA AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
pobierz na lotnisku
FREELIVE&TRAVEL

NR 1/2017 (102)
ISSN 1899-5098























Anywhere.pl
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25
fax: 58 719 39 20

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
i materiałów redakcyjnych oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za treść nadesłanych ogłoszeń 
reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
redagowania i skracania tekstów.

Nasz Magazyn monitorowany jest przez  
Instytut Monitorowania Mediów

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
www.airport.gdansk.pl
www.facebook.com/AirportGdansk
Adam Skonieczny
e-mail: a.skonieczny@airport.gdansk.pl

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
instagram.com/anywhere.pl
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

PROT
Brama Wyżynna
Wały Jagiellońskie 2a
80-887 Gdańsk
www.prot.gda.pl

Gdańsk Gdynia Sopot

WYDAWCA

NA ZLECENIE

LOTNISKOWA PLATFORMA 
MEDIALNA

PARTNER

PATRONAT

Wydawca: Marcin Ranuszkiewicz
Redaktor naczelny: Jakub Milszewski
Dyrektor artystyczny: Michał Witucki
Grafik: Alicja Rynkiewicz
Dział reklamy: Dagmara Zielińska, Katarzyna Świacka
Asystent działu reklamy: Natalia Pniewska
Tłumaczenie: Kaja Bronowska, Anna Gortat, Natalia Chycka
Zespół redakcyjny: Sylwia Gutowska, Katarzyna Szewczyk, 
Jacek Górecki, Aleksandra Budka
Współpraca fotograficzna: Monika Szałek, Edyta 
Bartkiewicz, Tomasz Sagan, Hanna Jakóbczyk
Korekta: Aleksandra Jędrzejczyk

16
STREFA VIP   Mieczysław Szcześniak
Zawsze pomiędzy
VIP ZONE  Mieczysław Szcześniak
Forever In-Between 

30
PODRÓŻE  Oko na Londyn 
TRAVEL  London Eye

46
KULTURA  Jacek Boniecki: 
Artysta i strateg
CULTURE  Jacek Boniecki: 
An artist and a strategist

56
LUDZIE  Natalia Fiedorczuk: 
Człowiek, który urodził dziecko
PEOPLE  Natalia Fiedorczuk: 
A woman who had a baby 

30

108

100

74

46

16

56

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Monika Szałek

74
LUDZIE  Bokiem
PEOPLE  Sideways

88
LUDZIE  Pokolenie szans bez 
szans
PEOPLE  Generation of opportunities 
without opportunities

100
KUCHNIA  Mucha w zupie: 
Napiwkami rodziny nie zbudujesz 
CUISINE  Mucha w zupie: You will not 
build a family with tips

108
MODA  Summer in the middle 
of winter 
FASHION  Summer in the middle 
of winter

88

1 2 – 1 3 W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

Na licencji: asz-reklama





ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

KASIA
WARNKE

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH 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 se-
veral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 

ZD
JĘ

CI
A

: D
O

R
O

TA
 C

ZO
CH

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E,
 E

D
Y

TA
 B

A
R

T
K

IE
W

IC
Z

, S
Y

LW
ES

T
ER

 C
IS

ZE
K

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

, S
Y

LW
ES

T
ER

 C
IS

ZE
K

, M
A

T 
P

R
A

SO
W

E.



ZD
JĘ

CI
A

: D
O

R
O

TA
 C

ZO
CH

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E,
 E

D
Y

TA
 B

A
R

T
K

IE
W

IC
Z

, S
Y

LW
ES

T
ER

 C
IS

ZE
K

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

, S
Y

LW
ES

T
ER

 C
IS

ZE
K

, M
A

T 
P

R
A

SO
W

E.

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

ENGLISH Without music her life 
would be completely meaningless. 
A radio and retro style aficionado. Col-
lects music albums, sunglasses and 
purses. For years has been related to 
Polish Radio Programme 3. Writes on 
music and radio on her blog.

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

NA NAJNOWSZEJ PŁYCIE ŚPIEWA, ŻE „JEST JEDEN ŚWIAT”. BEZ PODZIAŁU NA ZŁO 
I DOBRO, SACRUM I PROFANUM, DUCHOWOŚĆ I CIELESNOŚĆ. ON BYŁ ZAWSZE POMIĘDZY 
I NIGDY NIE POZWOLIŁ SIĘ ZASZUFLADKOWAĆ. MIETEK SZCZEŚNIAK OPOWIADA 
O DWÓCH SOLIDNYCH FILARACH SWOJEGO ŻYCIA – WIERZE I MUZYCE. A TAKŻE 
O KSIĘDZU JANIE TWARDOWSKIM, KTÓREGO WIERSZE TAŃCZĄ W RYTMIE BOSSA NOVY.

ZAWSZ E 
   POM I ĘDZ Y

ZDJĘCIA Aleksandra Budka
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Nadal jest pan „luźny jak podróżny i próżny za trzech 
podróżnych”?
Tak wiele lat temu na mojej debiutanckiej płycie wi-
działa mnie autorka słów Justyna Holm. Tekst „Przed 
śniadaniem” pasował do wyobrażenia o mojej zewnętrz-
ności. Wyglądałem na luźnego i próżnego, chociaż taki 
nie byłem.

Więc zupełnie nie na luzie wkrótce po swoim scenicz-
nym debiucie rozpoczął pan studia na Wydziale Jazzu 
na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Pierwsze podejście na uczelnię zakończyło się fiaskiem. 
Byłem nieźle rozczarowany. Pomyślałem, że skoro tacy 
specjaliści się na mnie nie poznali, to zostaje mi obo-
wiązkowe wtedy wojsko, a zapewne orkiestra wojskowa. 
Zdałem jednak na pedagogikę na UAM, a już w następ-
nym roku ze Sławomirem Kulpowiczem i  zespołem 
Walk Away śpiewałem na festiwalu Jazz Jamboree. 
Ponownie zdawałem na Akademię i wtedy już się dosta-
łem. W Katowicach wsiąknąłem w środowisko, które 
stało się moim domem – środowisko głównie jazzowe. 
Mimo że nie śpiewałem jazzu – muzykowania uczyłem 
się na jazzowych standardach. Myślę, że to świetna szko-
ła dla każdego muzyka – nieprzeciętność kompozycji, 
harmonii, rytmiki i improwizacji zmienia i uczy pokory. 
Na studiach znalazłem też przyjaciół.

Mieszkał pan w akademiku?
Jasne.

I w każdym pokoju grał inny instrument?
Instrumenty grały głównie w ćwiczeniówkach, które 
ciągle były zajęte. W  pokojach słychać było najnow-
sze płyty przywożone przez absolwentów ze statków 
– w Polsce absolutnie niedostępne, zresztą wszystkie-
go wtedy było mało. Dzięki byłym studentom, którzy 

w akademiku „Parnas” czuli się zawsze jak u siebie, słu-
chaliśmy wszystkiego, co w jazzie, soulu i funky było naj-
lepsze i najnowsze na świecie.

Co robi student wydziału jazzu po godzinach?
To, co wszyscy – bawi się i „obmapuje” życie. (śmiech)

Zanim student został studentem objawił się przecież 
w Opolu.
W  1985 roku wygrałem Konkurs Debiutów w  Opolu. 
To był kamień milowy, bo startowałem na festiwalu, 
gdzie – jak mnie uprzedzono – muzyka ma być lekka, 
łatwa i przyjemna, a ja śpiewałem kompozycję jazzową 
„Przyszli o zmroku” Krzesimira Dębskiego z zaangażo-
wanym tekstem Jacka Cygana. Dostałem dobrą lekcję, 
że nie należy się podlizywać i chodzić na komercyjne 
skróty, ale szczerze przedstawić swoją opowieść, wraż-
liwość i muzykalność. Publiczność nagrodziła mnie 
brawami i bisem. Nauki tej trzymam się przez całe życie. 
Należy robić to, co zgodne z głową, sercem, własnym gu-
stem i intuicją.

To były czasy boomu na muzykę rockową lub łatwy 
pop, ale Opole wygrywa Mietek Szcześniak z głosem 
jak amerykański soulowy wokalista.
Był to wobec mnie częsty zarzut. Mówiono, że udaję mu-
rzyna, że to nie na Polskę, choć przecież śpiewałem po 
polsku. Brnąłem w to dalej, bo pasja to coś, co porywa 
i nie każe oglądać się za siebie. Zawsze kierowałem się 
intuicją, w muzyce, w tekście czy w życiu.

Czuł pan absurd tamtych czasów?
Absurd pełen młodzieńczego buntu, bo za udział w ma-
nifestacjach wylądowałem nawet w kaliskim więzieniu. 
Przyjrzawszy się zajściom ludzkim nabyłem pewności, 
że artysta ma do powiedzenia ważniejsze rzeczy, niż 
polityka i inne przemijające porządki. Miałem do opo-
wiedzenia własną historię i miałem ją komu opowiadać. 
Publiczność chciała tego słuchać, ludzie kupowali bile-
ty na koncerty. Nie musiałem kwaśnieć, gorzknieć ani 
przesadnie ubolewać. Wiedziałem, że nie mogę zapu-
ścić korzenia goryczy, bo wyrośnie z tego drzewo, które 
wyda gorzkie owoce i zabierze całe słońce. Pilnuję tego 
do dziś, bo czasy tylko pozornie się zmieniają.

Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu bardzo zmienił się 
przez te lata.
Opole było kiedyś listą obecności, którą co roku należało 
odhaczyć i powiedzieć: „Obecny”. Publiczność czekała 
na różnorodność, a artyści zawsze mogli ją zaprezento-
wać. Z szacunku dla publicznych pieniędzy i ludzi, którzy 
odbierają kulturę muzyczną, powinna być przedstawiana 
cała oferta, niepodlegająca gustowi grup czy wpływowej 
jednostki w radiu czy telewizji. Konkurs w Opolu nadal 
posiada prestiż. Mimo że nie jest już tak popularny – wy-
grać Festiwal Polskiej Piosenki to jest coś. 

BR NĄ Ł E M W T O DA L E J, 
BO PA S JA T O C O Ś, 
C O P ORY WA I  N I E 

K A Ż E O GL Ą DAĆ SI Ę 
Z A SI EBI E. Z AWSZ E 

K I EROWA Ł E M SI Ę 
I N T U IC JĄ, W M UZ YC E , 

W T EK Ś C I E CZ Y W Ż YC I U.
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Już debiutancki krążek „Niby nowy” był trudny do 
zdefiniowania. Wielu próbowało określić pana muzykę, 
która czerpała przecież z wielu gatunków. Był i pop, 
i jazz, i soul.
Jestem przede wszystkim śpiewakiem. Oprócz same-
go śpiewania interesuje mnie kompozycja, aranżacja, 
produkcja oraz penetrowanie stylów muzycznych. Do 
popu dodawałem zwykle inne elementy – trochę jazzu, 
hip-hopu, czasem muzykę źródeł, amerykański folk lub 
latynoski świdermajer i soul. (śmiech)

W Polsce nie wiadomo jednak, co ten soul oznacza.
Soul miałby się w Polsce dobrze, gdyby był lansowany. 
Można go było wypromować przy okazji hip-hopu, ale, jak 
to u nas, ważniejszy od muzyki był manifest. Tak jak z roc-
kiem – nie najlepsze muzycznie, ale te najbardziej manife-
stujące kapele były najbardziej popularne. Był taki czas, 

kiedy chciałem wycofać się z tego zawodu. Kocham muzy-
kę, ale zawód już nie bardzo. Nie lubię szeregu zależności, 
które za sobą niesie. W tej profesji pracuje się z ludźmi, 
którzy są egotyczni i przewrażliwieni na swoim punkcie, 
szczególnie w mass mediach. Często ma się do czynienia 
z ignorantami, którzy nie mają narzędzi, żeby coś rzetelnie 
ocenić, kierują się swoim gustem. Czasem więc mój zawód 
staje się niewdzięczny. Tylko publiczność to rekompensu-
je, bo nie ma lepszej nagrody dla artysty niż towarzyszące 
twórczej drodze głowy i serca. Jestem za to wdzięczny.

Bo może jazz czy soul są zbyt trudne dla masowej 
publiczności?
Nie mogę rezygnować z siebie, ponieważ gdzieś się nie 
mieszczę. Rzeczywiście od początku miałem ten pro-
blem, że byłem pomiędzy. Pomiędzy popem a jazzem. 
Kolegowałem się ze środowiskiem jazzowym i  byłem 
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...N I E M A L EP SZ E J 
NAGRODY DL A A RT YST Y N I Ż 
T OWA R Z YSZ ĄC E T WÓRCZ E J 
DRODZ E G Ł OW Y I  SERC A . 
J E ST E M Z A T O W DZ I Ę CZ N Y.

w nim doceniany, a śpiewałem jednak popo-
we piosenki. Oscylowałem także pomiędzy 
starszym a młodszym pokoleniem – zawsze 
w środku. Tak samo z sacrum i profanum. Dla 
mnie zawsze było jasne, że człowiek ma ciało 
i duszę, należy więc opowiadać o potrzebach 
ciała i duszy. Natomiast ci, którzy preferowali 
ciało, mówili, że jestem za duchowy, a ci du-
chowi zarzucali, że jestem zbyt cielesny. I tak 
w kółko. Nigdy nie rozumiałem, o co ludziom 
chodzi, dlaczego trzeba lądować w  szufla-
dach i w ten sposób zadowalać. Trzeba i na-
leży iść swoją drogą – mam jedno życie, nie 
może ono zależeć od sytuacji i mód. Można 
zapłacić tę cenę mniejszej popularności i prze-
ciętnie zamożnego życia, ale być ze swoich 
wyborów zadowolonym.

Na okładce nowej płyty „Nierówni” 
czytamy pana słowa: „Moja rodzina była 
wieloreligijna, ale nie zostałem księdzem, 
rabinem, popem ani pastorem”. Dlaczego?
Bo zostałem śpiewakiem.

Jedno wyklucza drugie?
Może nie wyklucza, ale w moim przypadku 
to drugie było ważniejsze. Bycie śpiewakiem, 
zajmowanie się muzyką – a przecież kompo-
nuję, piszę teksty i współprodukuję moje pły-
ty – to skomplikowana praca, pochłaniająca 
sporo energii i czasu. Trzeba się jej poświęcić, 
żeby były dobre efekty.

Czy przed marzeniem o zostaniu 
śpiewakiem pojawiło się jednak to o byciu 
księdzem?
Nigdy nie miałem problemów z  Bogiem. 
Miałem problemy z ludźmi, którzy tego Boga 
nazywali po swojemu i dla nich sprawa religii 
stawała się sprawą racji. Doszedłem do wnio-
sku, że przecież nie muszę wybierać. Dopóki 
myślałem, że muszę, była we mnie walka. 
Zawsze z  wielkim szacunkiem patrzyłem 
na te pojedyncze pogmatwane drogi ludzi, 
którzy chcą zająć się duszami innych. To jest 
i piękne, i bardzo trudne.

Dalej pojawia się także określenie „bom 
zlepek różnych wyznań i kultur”.
Pochodzę z Kalisza, niedaleko którego koń-
czyła się granica zaboru. Jak każde takie 
miasto, Kalisz był skupiskiem różnych na-
rodowości. Obok Polaków żyli tam Niemcy, 
Rosjanie i Żydzi. W mojej małej rodzinie funk-
cjonowały wszystkie nacje. Jestem typowym 
przedstawicielem przedwojennego Kalisza 
i przedwojennej Polski, która była wielokul-
turowa i wieloreligijna. W moim otoczeniu, 
oprócz ludzi wierzących, byli też ateiści – nie-
wojujący, ale jasno wyrażający swoje zdanie. 
Nauczyłem się szanować każdego, kto jest 
porządnym człowiekiem.

Jaka była babka Zofia?
Babka Zofia to była poezja. W dobrym i złym 
sensie. (śmiech) Ona nauczyła mnie śpiewać 
w  harmonii, nie pamiętam nawet, od kiedy 
śpiewałem z nią na dwa głosy. To stało się na-
turalnie. Śpiewała pięknie i nauczyła mnie 
radości śpiewania. Zamykała oczy i z lubością 
śpiewała przedwojenne refreny, które były 
oznaką dobrego gustu i dobrego samopoczu-
cia. Byłem nią zachwycony. Wszyscy w mojej 
rodzinie mieli słuch muzyczny. Sprawdziłem 
to do trzeciego pokolenia wstecz. (śmiech) 
Jako dziecię zamierzałem być naukowcem, 
potem malarzem – zresztą nadal maluję, 
a oglądanie wystaw wkręca mnie bardziej niż 
koncerty – ale muzykowanie i śpiewanie było 
dla mnie naturalne. Poszedłem za tym, co 
było najsilniejsze.

Pomysł na płytę z poezją Jana 
Twardowskiego zrodził się już kilka lat 
temu. Dlaczego właśnie ta postać?
W 2000 roku miałem wydać płytę i właśnie 
wtedy znalazłem „Wiersz z banałem w środ-
ku” księdza Twardowskiego. Powstała z tego 
piosenka „Spoza nas”, a Paulinho Garcia, 
z którym teraz pracowałem nad albumem 
„Nierówni”, wtedy ją nagrał. Ta moja pierw-
sza przygoda z  tekstami Twardowskiego 
spotkała się z dużą aprobatą publiczności. 
Zawsze chciałem zrobić coś większego, na-
grać całą płytę z  poezją księdza Jana, ale 
wiersze mi się nie poddawały. Czekałem, aż 
same zechcą być piosenkami. Stało się to po 
kilkunastu latach. Zadzwoniłem do Paulinha 
i powiedziałem, że mam więcej piosenek, jak 
ta sprzed lat. Spotkałem się z nim w Chicago 
i nagraliśmy płytę z jego brazylijskimi kolega-
mi. A potem pojechałem do mojej stałej bazy 
w Stanach, do Los Angeles i Wendy Waldman 
i tam nagrywałem wokale. Czyli płyta powsta-
ła w Stanach, z Brazylijczykami i polskim wo-
kalistą, który skomponował samby i bossa 
novy do wierszy polskiego poety-księdza.



to z chęcią. Podobnie z dzieciakami z Fundacji 
„Na Ratunek”, które czekają na przeszczep 
szpiku kostnego. Trzeba dużo środków, żeby 
pomoc zadziałała. Ja robię „lalala”, ale też mogę 
się przydać.

Ten uśmiech na okładce albumu także może 
leczyć.
Ludzie pozują, chcą być przystojniejsi, strasz-
liwsi, ciekawsi. Ja ambicji gwiazdorskich nie 
miałem nigdy, zawsze chciałem, aby głów-
nym bohaterem mojej pracy były piosenki, 
opowieści. To zdjęcie w zamierzeniu jest anty-
gwiazdorskie. Jest spokojną rebelią.

Gdzie jest teraz ksiądz Twardowski?
Ja tego nie wiem, a pani?

Także nie wiem.
Myślę, że w jakimś fajnym miejscu. Nikt tego 
nie wie, nie będę się mądrował. Wyobrażam 
sobie, że jest tam, gdzie jest fajnie i potrzeb-
nie. Tylko tyle. 

ENGLISH 

FOREVER IN-BETWEEN

On his newest album he sings that “there is one 
world”. Without a separation into good and evil, 
sacrum and profanum, spirituality and physicality. He 
was always in-between and never allowed to be put 
in a box. Mietek Szcześniak tells us about two strong 
pillars of his life: faith and music. And about father 
Jan Twardwoski, whose poems are dancing in the 
rhythm of bossa nova.

Are you still “loose as a traveler and full of it 
like three of them”?
This is how I was seen many years ago on my 
debut album by the author of those words, 
Justyna Holm. The text of “Przed śniadaniem” 
fit my view of my outer appearance. I looked as 
if I were loose and full of myself, although I was 
not like that.

And so, entirely loosely, soon after your 
stage debut you begun studies as the 
Department of Jazz at the Music Academy 
in Katowice.
My first attempt at university did not go very 
well. I was really disappointed. I thought that if 
such specialists have not recognized me then 
there is nothing left but joining the, then oblig-
atory, army, and playing in the army band. But 
I applied to study pedagogy at the UAM and 
the following year I was already singing with 
Sławoimr Kulpowicz and the Walk Away band 
at the Jazz Jamboree festival. I applied to the 

Poezja księdza Jana Twardowskiego 
sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć 
w swoje dobro, nawet, gdy uważa się za 
grzesznika.
Bo w nas mieszka dobro-zło i zło-dobro. A ksiądz 
Twardowski jest człowiekiem, który akceptuje 
naszą biedną ludzką naturę. I który trudnym 
chwilom daje pogodny impuls – czasem trąci 
kuksańcem humoru, czasem zastanowi się iro-
nicznie, jak się mądrujemy, a jak jest. Wybrałem 
te wiersze nie dlatego, że był księdzem, ale ze 
względu na to, że był dobrym poetą i dobrym 
człowiekiem. To źródło mojego wyboru. Jak to 
dobra poezja – esencję podaje w najprostszych 
słowach. Twardowski był mistrzem lekkości. 
Myślę, że tę treść ubrałem w dobrą formę. 
„Nierówni” to owoc czterech lat pracy.

To nie są teksty nawracające.
To są teksty akceptujące i wybaczające.

Czym jest wiara?
Posłużę się cytatem z  mądrzejszych ode 
mnie: „Wiara to jest pewność tego, czego się 
spodziewamy”.

A jaką wiarą pan wierzy?
Taką, jaką mam na dany czas. Taką, która 
jest mi pomocna i dla mnie zrozumiała. Mam 
wielki szacunek dla każdego, kto sięga poza 
siebie. Nie mam kłopotu z  korzystaniem 
z cudzych porządków, cudzej wiary. Idę tam, 
gdzie się posilam. Respektuję Biblię.

Podobno kto śpiewa, dwa razy się modli.
Tego nie wiem. (śmiech) Ale muzyka wprowa-
dza w niezwykły stan, czasem bywa się poza 
czasem i rzeczywistością. Ktoś powiedział, 
że muzyka jest jedną z największych abstrak-
cji, bo łączy matematykę i emocje. Skraca 
drogę z serca do głowy i odwrotnie, jednoczy 
ludzi, inspiruje, daje przyjemność i pobudza 
emocje. Może służyć i złym, i dobrym celom, 
wzbudzać agresję i koić. Dużo może...

Więc i modli się pan, i śpiewa. Także dla 
dzieci z fundacji.
Miałem szczęście, bo trzeba to nazwać szczę-
ściem, że jako nastoletni chłopak jeździłem 
na obozy z  niepełnosprawnymi. Naszym 
zadaniem była opieka nad nimi, pilnowanie 
codziennych spraw. A oni opowiadali nam 
o swoim życiu. Przyglądaliśmy się sobie. To 
była nieoceniona lekcja. Gdybym tego nie do-
świadczył, nikt by mi tego nie wytłumaczył. Nie 
wiedziałbym, że naprawdę „jest jeden świat”. 
Nie ma dwóch światów, podział na fizycznie czy 
psychicznie zdrowych i chorych jest umowny, 
każdemu z nas czegoś brakuje. Sacrum i pro-
fanum, mistyka i codzienność – a poeta mówi, 
że ,,niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po 
niebie”. Kiedy tworzyłem tę piosenkę, pomy-
ślałem, że kapitalnie będzie ją zaśpiewać z lau-
reatami „Zaczarowanej Piosenki”. Odczarować 
możemy się wszyscy, pełno- i niepełnosprawni. 
Każda z tych grup ma stereotypy, trzeba je prze-
łamywać. Jeżeli mogę się do tego przydać, robię 
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cause a tree would spring out of it, one that will bear bitter 
fruits and cover the sun. I am making sure that this is also 
true today because times are not really changing.

The National Festival of Polish Song in Opole has 
changed a lot over the years.
Opole used to be an attendance list that you had to be on ev-
ery year, come and say “present!”. The audience expected 
variety and the artists could always deliver. Out of respect 
for the public money and people, who are witnessing musi-
cal culture, a whole offer should be presented, not dictated 
by the taste of a group or influence of an individual in the 
radio or television. The competition in Opole is still presti-
gious. Although it is not so popular now, winning the Polish 
Song Festival is still an honour.

Your debut album “Niby nowy” was already hard to 
define. Many wanted to define your music, which drew 
from many genres. There was pop, jazz, soul…
I am first and foremost a singer. Apart from singing I am 
also interested in composition, arrangement, production 
and penetrating musical styles. I usually added different 
elements to pop: a bit of jazz, hip-hop, sometimes origin 
music, American folk or Latin Świdermajer [TN: style influ-
enced by nature, similar to folk] and soul. (laughs)

But in Poland we do not really know what soul is.
Soul would be popular in Poland if it was advertised. It 
could have been promoted alongside hip-hop, but, as it is 
here, manifestation was more popular than music. Just like 
with rock: the bands that were most popular were not nec-
essarily the best ones music-wise but they were manifest-
ing most. There was a time when I wanted to get away from 
this profession. I love music but not the profession. I do 
not appreciate the relationships it carries. In this business 
you work with people who are egoistic and overly sensitive 
when it comes to their persona, especially in mass media. 
You often have to deal with ignorance, people who do not 
have the tools to judge something fairly and just go with 
their taste. Sometimes my profession is unthankful. Only 
the audience can recompense that because there is no bet-
ter reward for an artist than those heads and hearts that fol-
low him down his artistic path. I am thankful for that.

Maybe jazz or soul are too difficult for mass audience?
I cannot give myself up because I do not fit somewhere. 
Yes, at the beginning I had an issue with being in-between. 
Between jazz and pop. I was friends with the jazz society 
and I was recognized there but I was singing pop songs. 
I was also oscillating between the older and younger gener-
ation, always in the middle. The same with sacrum and pro-
fanum. It was always clear to me that a person has a body 
and a soul and so you should talk about the needs of the 
body and the soul. But those who preferred the body would 
say that I am too spiritual and those more spiritual would 
accuse me of being too physical. And that was a cycle. I nev-

Academy once again and this time I got in. In Katowice 
I quickly immersed myself in the society which became my 
second home. Mostly the Jazz society. Even though I was 
not singing jazz I learned how to play on jazz standards. 
I think that this is a great school for any musician: original 
compositions, harmony, rhythmicity and improvisation 
change and teach humility. I also found friends at uni.

Were you living in a dorm?
Of course.

And a different instrument was played in every room?
Instruments were mainly played in training rooms, which 
were always occupied. In dorm rooms it were newest albums 
that were played, ones that were brought from ships by grad-
uates, absolutely unobtainable in Poland. And there were 
not many of them. Thanks to the graduates who felt at home 
in the “Parnas” dorm we were listening to everything that 
was best and new in jazz, soul and funk around the world.

What does a jazz student do after class?
What everyone does: he is having fun and “mapping” his 
life. (laughs)

But before the student became a student he was a prod-
igy in Opole.
In 1985 I won the Début Competition in Opole. It was a mile 
stone because I was competing at a festival, where, as I was 
taught, music should be light, easy and pleasant, and I was 
singing a “They Came After Dusk” jazz composition by 
Krzesimir Dębski with Jacek Cygan’s arranged lyrics. 
I learned a good lesson that you should not suck up and 
take commercial shortcuts but honestly share your sto-
ry, sensitivity and musicality. I was rewarded by applause 
and encore from the audience. I am remembering this les-
son. You should do what agrees with your head, heart, own 
taste and intuition.

It was the time of rock or easy pop boom, yet Opole was 
won by Mietek Szcześniak, with an American soul artist’s 
voice.
This was often held against me. It was said that I am pretend-
ing to be black, that this is not Polish, although I was singing 
in Polish. I continued with this because passion is something 
that captures you and does not allow you to look back. I was 
always following my intuition: in music, lyrics or life.

Did you find those times absurd?
Absurd and full of youth rebelliousness; I even went to 
the Kalisz prison for participating in a  manifestation. 
Observing unravelling events I grew sure that an artist has 
more important things to say than politics and other chang-
ing establishments. I had my own story to tell and I had peo-
ple to tell it to. The audience wanted to listen, people were 
buying concert tickets. I did not have to be more sour, bitter 
or whine too much. I knew that I cannot plant bitterness be-
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er understood what do people want, why do 
you have to be put in a box to please others. 
You have to go down your path; I have one life 
and it cannot be dependable on the situation 
and fashions. You can pay the price of being 
less popular and more or less wealthy and be 
happy with your choices.

On the cover of your new album, “Nierówni”, 
we can read your words: “My family had 
many religions, but I did not become 
a priest, a rabbi, a pop or a pastor”. Why?
Because I became a singer.

One eliminates the other?
Maybe not eliminates but in my case the latter 
was more important. Being a singer, working 
with music (and I compose, write lyrics and 
co-produce my albums) is a complicated job 
that takes up loads of time and energy. You 
have to devote yourself to it to get good results.

But before you dreamt of being a singer 
have you dreamt of being a priest?
I never had issues with God. I had issues with 
people who would name this God in their own 
way and for whom the question of religion 
would become the case of being right. I de-
cided that I do not have to choose. When I was 
thinking that I do there was a fight within me. 
I always looked with great respect at individu-
al, twisted roads of people who want to care for 
the souls of others. It is both beautiful and very 
difficult.

Later you also say: “for I am a form of 
different beliefs and cultures”.
I am from Kalisz, not far from where there was 
the border of the partition. Like any city like 
this Kalisz was a home to many nationalities. 
Next to Poles there were Germans, Russians 
and Jews living there. All nations were func-
tioning in my small family. I  am a  typical 
representative of pre-war Kalisz and pre-war 
Poland, which was multicultural and multi-re-
ligious. Surrounding me, apart from religious 
people, were also atheists; not fighting but 
clearly expressing their opinion. I learnt to re-
spect anyone who is a decent person.

What was your grandma, Zofia, like?
Grandma Zofia was pure poetry. In both the 
good and bad sense. (laughs) She taught me 
how to sing in harmony, I cannot even remem-
ber when did I start singing with her on wo 
voices. It happened naturally. She sang beauti-
fully and she taught me the joy of singing. She 
would close her eyes and with delight sing pre-
war refrains, which were a symbol of good taste 
and wellbeing. I was in awe of her. Everyone in 
my family had musical hearing. I checked this 
three generations back. (laughs) As a child 

I wanted to become a scientist, then a painter 
(I am actually still painting and going to ex-
hibitions has more allure to me than going to 
concerts) but music and singing were natural to 
me. I went with what was strongest.

You came up with the idea of an album with 
Jan Twardowski’s poetry a few years ago. 
Why him?
In 2000 I was about to release an album and 
then I found “Wiersz z banałem w środku” by 
father Twardowski. A song “Spoza nas” was 
inspired by it and Paulinho Garcia, with whom 
I  have now worked on “Nierówni” album, 
recorded it then. That first adventure with 
Twardowski’s text was liked by the audience. 
I have always wanted to do something bigger, 
record a whole album with father Jan’s poetry, 
but I could never mould the poems. 

I waited for them to wish to become songs. 
This happened few dozen years later. I phoned 
Paulinho and said that I have more songs, like 
that one from years past. I met with him in 
Chicago and we recorded the album with his 
Brazilian friends. And later I went to my usu-
al base in the US, to Los Angeles and Wendy 
Waldman, and I recorded the vocals there. 
So the album was created in the States, with 
Brazilians and a Polish singer, who composed 
sambas and bossa novas to poems by a Polish 
poet-priest.

Father Jan Twardowski’s poetry makes 
a person believe in his good even if he 
thinks of himself as a sinner.
Because we have good-evil and evil-good in-
side us. And father Twardowski was a man, 
who accepted our poor human nature. And 
who gave a sunny tint to difficult moments: 
he would sometimes playfully punch us with 
humour, sometimes wonder ironically when 
we were showing of, and point out what is real. 
I did not choose these poems because he was 
a priest but because he was a good poet and 
a good man. This is the reason behind my 
choice. Good poetry shares the essence in eas-
iest words. Twardowski was a master of light-
ness. I think that I formed this message well. 
“Nierówni” is a fruit of four years of work.

These are not conversion texts.
These are accepting and forgiving texts.

What is faith?
I will lean on a quote by those who are smart-
er than I: “Faith is the sureness of what we are 
expecting”.

And what is your faith?
The one I have at a certain time. One that 
is helpful and understandable to me. I have 
great respect for anyone who reaches outside 
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of himself. I do not have a problem with using 
someone else’s rules, someone else’s faith. I go 
where I can grow. I respect the Bible.

They say that those who sing pray twice.
I do not know. (laughs) But music brings an 
amazing state, sometimes you are outside of 
time and reality. Somebody once said that mu-
sic is one of the biggest abstractions because 
it connects mathematics and emotions. It 
shortens the way from heart to head and the 
other way around. It brings people together, 
inspires, gives pleasure and stirs emotions. It 
can serve both evil and good, awaken aggres-
sion and soothe. It can do a lot…

And so you pray and sing. Also for children 
from a charity.
I was very lucky, because this has to be luck, 
that as a teenage boy I was going to camps 
with the disabled. We were supposed to care 
for them, help with everyday things. And 
they were telling us about their lives. We were 
observing each other. This was an invaluable 
lesson. If I had not experienced this nobody 
could explain it to me. I  would not have 
known that there is really “one world”. There 
are not two worlds, separation into physical-
ly or psychologically healthy and sick is only 
theoretical, we are all lacking something. 
Sacrum and profanum, mysticism and dai-
ly life, and the poet says that “sky walks the 
earth and earth walks the sky”. When I was 
creating this song I thought that it would be 
amazing to sing it with the laureates of the 
“Zaczarowana Piosenka” [TN: a festival that 
promotes disabled singers]. We can all come 
together, fully-abled and disabled. Each of 
these groups has stereotypes, they have to be 
broken. If I can help with that I am happy to do 
it. Similarly as with the children from the “Na 
Ratunek” charity, who are waiting for bone 
marrow transplants. You need loads of re-
sources for this help to be effective. I am doing 
“nanana” but I can also be helpful.

The smile on the album’s cover can also cure.
People are posing, they want to be more 
handsome, scary, interesting. I never aspired 
to be a celebrity; I always wanted music and 
stories to play the main role in my work. This 
photograph is by definition anti-celebrity. It 
is a calm rebellion.

Where is father Twardowski now?
I do not know. Do you?

I also do not know.
I  think that he is in a  cool place. No one 
knows so I will not show off. I hope that he 
is somewhere that is nice and where he is 
needed. That is all. 
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3,75 MILIONA ODWIEDZAJĄCYCH PŁATNĄ ATRAKCJĘ – CAŁKIEM 
NIEZŁY WYNIK JAK NA KONSTRUKCJĘ, KTÓREJ PROJEKT ZOSTAŁ 
ODRZUCONY W KONKURSIE, KTÓRA NIESPECJALNIE PASUJE 
DO OTOCZENIA I POWSTAŁA ZALEDWIE 17 LAT TEMU. LONDON 
EYE NIE PRZEJMUJE SIĘ TYM WSZYSTKIM I W DALSZYM 
CIĄGU JEST NAJPOPULARNIEJSZĄ PŁATNĄ ATRAKCJĄ KRAJU, 
KTÓRY AKURAT NA BRAK ATRAKCJI NARZEKAĆ NIE MOŻE.

LONDY N

O K O  N A  L O N D Y N

OKO NA

TEKST Jakub Milszewski



 lutego minie dokładnie 17 lat od drugiego otwar-
cia London Eye. Drugiego, bo pierwsze odbyło 
się w Sylwestra 1999 roku, czyli dwa miesiące 

wcześniej. Była uroczystość, wstęgę przeciął ówcze-
sny premier Anglii Tony Blair. Ale pierwsi pasażerowie 
poszybowali w górę dopiero dwa miesiące później, bo 
tyle inżynierowie potrzebowali na naprawienie usterki 
jednego z wagoników. Tak czy inaczej – London Eye ma 
za sobą naprawdę niezłe 17 lat. W ciągu tych lat zdą-
żyło stać się najbardziej rozpoznawalną konstrukcją 
w Londynie, a konkurencja jest przecież duża. Kilka 
lat temu na łamach „The Guardian” dziennikarz Steve 
Rose przytaczał historię, jaką opowiedział mu kiedyś 
ceniony architekt Terry Farrell, który ma na koncie 
szereg udanych realizacji w  Wielkiej Brytanii oraz 
Azji (niektóre z nich są rekordowe, jak choćby stacja 
kolejowa w chińskim Kantonie, która w swoim czasie 
była największym dworcem świata, czy KK100 Tower 
w Shenzhen, która jest najwyższym budynkiem zapro-
jektowanym przez Brytyjczyka). Pod koniec lat 90-tych 
Ferrellowi zlecono zaprojektowanie lotniska w Seulu. 
Miało być spektakularne. Podczas jednego z  pierw-
szych spotkań architekt pokazywał zleceniodawcom 
zdjęcia charakterystycznych budynków z całego świa-
ta, żeby ustalić, jakie cechy sprawiają, że bryła kon-
strukcji zapada w pamięć. Ferrell kazał Koreańczykom 
mówić, w jakich miastach znajdują się dane budowle. 
Niektóre były banalne, bo trudno nie wiedzieć, że wie-
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L O N D O N  EY E  M A  Z A  S OBĄ 
N A PR AW DĘ  N I E Z Ł E  17  L AT. 
W   C I ĄGU  T YC H  L AT  Z DĄ Ż Y Ł O 
S TAĆ  S I Ę  N A J BA R DZ I E J 
ROZ P OZ N AWA L N Ą 
KO N S T RU KC JĄ  W   L O N DY N I E .

ża Eiffela znajduje się w Paryżu, a krzywa 
wieża w Pizie. Ale okazało się, że londyń-
skie budynki jakoś przepadały. „Pałac 
Buckingham? Może znajdować się w dowol-
nym miejscu w Europie. Katedra św. Pawła? 
To duży kościół – może w Rzymie? Big Ben? 
Mógłby stać w Antwerpii. Jedynym budyn-
kiem, który bez problemu był przypisywany 
Londynowi, był Tower Bridge. To był amba-
sador architektury Brytanii: pretensjonal-
ny, uroczo ekscentryczny, ale tak naprawdę 
zbędny relikt ery machin parowych” – 
wspominał cytowany przez „The Guardian” 
architekt. Londyn potrzebował zatem cze-
goś nowego, czegoś, z  czym będzie mógł 
dumnie wkroczyć w nową erę, co pokaże, że 
Wielka Brytania ma jeszcze dużo do zaofe-
rowania. Taki projekt już wtedy od kilku lat 
istniał, bo w 1993 roku został odrzucony.

W 1993 roku David Marks i Julia Barfield, 
małżeństwo architektów, które niewiele 
wcześniej założyło własną firmę, natknę-
ło się na artykuł w  „Sunday Times”, któ-
ry zachęcał czytelników do przesyłania 
swoich projektów budynku, który będzie 
monumentem narodzin nowej ery. Marks 
i Barfield nie byli rozchwytywani w bran-
ży, pomyśleli zatem, że zwycięstwo w kon-
kursie byłoby dla nich znakomitą reklamą. 

Szybko wpadli na pomysł unowocześnie-
nia konstrukcji, którą George Washington 
Gale Ferris Jr. zaprojektował na okolicz-
ność wystawy światowej w Chicago w 1983 
roku. Małżeństwo architektów stwierdziło, 
że to dobry pomysł – nie dość, że wnosi coś 
świeżego do londyńskiej architektury, to 
jeszcze jest praktyczne, bo służy po prostu 
za koło widokowe. Ale kilka miesięcy póź-
niej „Sunday Times” ogłosił, że konkurs 
pozostaje nierozstrzygnięty, bo nadesłane 
projekty okazały się po prostu słabe i mało 
kreatywne. Nie zraziło to jednak Marksa 
i  Barfield, którzy postanowili wybudować 

koło mimo wszystko. Udało im się po-
zyskać sympatię Boba Aylinga, członka 
zarządu British Airways, które zajęło się 
kwestiami finansowymi. Potem zaczęła 
się żmudna walka o uzyskanie wszystkich 
możliwych pozwoleń, by koło mogło stanąć 
na południowym brzegu Tamizy w dzielni-
cy Lambeth. Przez kilka lat konstruktorzy 
prowadzili zatem coś, co dziś nazwalibyśmy 
konsultacjami społecznymi na wielką ska-
lę. O dziwo – ponoć było to zaskoczeniem 
dla samych pomysłodawców – wszystko się 
udało. Pozwolenie zostało wydane na 10 
lat – London Eye miało być – podobnie jak 
wieża Eiffela – konstrukcją tymczasową, 
rozebraną po dekadzie. Ważne było jednak 
to, że koło miałoruszyć dokładnie 31 grud-
nia 1999 roku. Zostało więc ochrzczone 
„Kołem Millenium”.

Wysokie na 135 metrów koło, którego ob-
rót będzie trwał około 30 minut, które będzie 
wyposażone w 33 kapsuły pasażerskie z kli-
matyzacją (ponumerowane od 1 do 34 z po-
minięciem numeru 13) miały początkowo 
zostać wykonane przez Japończyków z firmy 
Mitsubishi, którzy wygrali przetarg przed-
stawiając najniższą cenę. Ale Japończycy 
wkrótce zorientowali się, że ich kosztorys 
był błędny i nie są w stanie wykonać projektu 
za te pieniądze. Próbowali uprościć projekt, 
zastąpić kapsuły pasażerskie prostymi wa-
gonikami wykonanymi z tańszych materia-
łów. To jednak ubodło Marksa i Barfield, 
którzy woleli odstąpić od z inwestycji, niż 
podpisać się pod uproszczonym projektem. 
Poszukiwania innej firmy, która zajmie się 
wykonaniem elementów koła, trwały kolej-
ne dwa lata, ale w końcu się udało. Gotowe 
fragmenty przyjeżdżały do Londynu z fa-
bryk w różnych krajach Europy, następnie 
przypływały na miejsce Tamizą. Były skła-
dane na leżąco na specjalnie wykonanych 
platformach na rzece. Ekipa wyrobiła się na 
czas połowicznie – choć Tony Blair oficjalnie 
przeciął wstęgę 31 grudnia 1999 roku, pa-
sażerowie po raz pierwszy wsiedli do kabin 
dwa miesiące później.

O K O  N A  L O N D Y N



L O N D O N  E Y E  TA K  B A R D Z O  W Y RÓ Ż N I A 
S I Ę  N A  T L E  I N N YC H  L O N DY Ń S K I C H 
AT R A KC J I  A RC H I T E K T O N I C Z N YC H ,  Ż E 
S TA Ł O  S I Ę  S Y M B O L E M  M I A S TA ,  C H O Ć 
N I E  J E S T  N AW E T  N A J W I Ę K S Z Ą  T E G O 
T Y P U  KO N S T RU KC JĄ  N A  Ś W I E C I E .

Nikt już teraz nie myśli o tym, że London Eye trzeba 
rozebrać. Choć początkowo władze miasta uznały, że 
koło będzie atrakcją tymczasową, rozebraną po deka-
dzie, szybko okazało się, że to po prostu zbyt dobra atrak-
cja i zbyt intratny biznes, żeby się go pozbywać. Co wię-
cej – London Eye tak bardzo wyróżnia się na tle innych 
londyńskich atrakcji architektonicznych, że stało się 
symbolem miasta, choć nie jest nawet największą tego 
typu konstrukcją na świecie. Nie jest też nawet w pierw-
szej dwudziestce budynków pod względem wysokości 
w samym Londynie. Ale to nie ma znaczenia, skoro to 
właśnie rozświetlone białe diabelski koło można zna-
leźć na większości zdjęć promocyjnych i pocztówek ze 
stolicy Anglii. Nic dziwnego – rocznie korzysta z niego 
prawie 4 miliony turystów. Przy dobrej pogodzie można 
z niego podziwiać widok rozciągający się nawet do czter-
dziestu kilometrów i obejmujący oczywiście spektaku-
larną panoramę Londynu. Kolejki po bilety i do wejścia 
do kabin są długie, więc warto wybrać się nocą – widoki 
są jeszcze lepsze, a kolejki krótsze). Bilety też wygodniej 
kupić przez internet, ale trzeba liczyć się z wydatkiem 
co najmniej 21 funtów – nikt nie mówił, że takie atrakcje 
są tanie. Kupując bilety online można jednak skorzy-
stać z ciekawych pakietów, np. za 27 funtów kupić bilet 
uprawniający do dwóch wejść na koło – jednego za dnia, 
drugiego nocą. Można też wykupić prywatną kabinę 
z szampanem, posiłek, a przy okazji różnych miejskich 
wydarzeń załapać się na imprezę w kapsułach.

Podobno operatorzy London Eye uważnie śledzą ile 
razy z koła korzystają gwiazdy i celebryci. Ponoć Kate 
Moss zrobiła już łącznie 25 okrążeń, a Jessica Alba nawet 
31. Nic dziwnego, bo widok Londynu z okienka wygodnej, 
klimatyzowanej kabiny to niezwykle urzekająca rozryw-
ka. Pewnie dlatego też nikt nie miał nikomu za złe, kiedy 
w październiku 2016 roku London Eye zatrzymało się na 
trzy godziny z pasażerami w środku w wyniku usterki. 
Nieczęsto można oglądać Londyn nocą z najsłynniejszego 
londyńskiego budynku przez tyle czasu. 

ENGLISH 

LONDON EYE

3.75 million visitors to this paid tourist attraction is not a bad 
result for a construction, which’s project was rejected in 
a competition as not fitting the surroundings and was built just 
17 years ago. London Eye does not pay attention to all that 
and is still the most popular paid attraction of the country that 
cannot complain about a lack of sights.

On February 9th it will be exactly 17 years from the 
opening of the London Eye. The second one, because 
the first one took place on New Year’s Eve 1999, two 
months earlier. There was a celebration and a ribbon 
was cut by England’s prime minister of the time, Tony 
Blair. But the first passengers went up two months 
later because this is how long engineers needed to 
fix one of the carts. Either way: London Eye has had 
really good 17 years. During this time it managed to 
become the most recognized construction in London, 
despite having strong competition. A  few years ago 
Steve Rose, a journalist of the Guardian, told the story 
of a renowned architect Terry Farrell, who completed  
plenty successful projects in Great Britain and Asia 
(some of them are records, such as the railroad sta-
tion in Canton, China, which used to be the biggest 
station in the world, or the KK100 Tower in Shenzhen. 
It is the tallest building designed by this Britt). In late 
90s Ferrell was asked to design an airport in Seoul. It 
was supposed to be spectacular. During one of the first 
meetings the architect showed clients photographs 
of the most characteristic buildings from around the 
world to make out what makes the buildings’ construc-
tions memorable. Ferrell made Koreans say which 
cities those buildings are from. Some were banal be-
cause it is hard not to know that the Eiffel Tower is in 
Paris and the Leaning Tower is in Pisa. But it turned 
out that the London buildings have gotten lost some-
where. “The Buckingham Palace? It can be anywhere 
in Europe. St Paul’s Cathedral? It is a large church that 
can stand in Rome? Big Ben? It could be in Antwerp. 
The only building that was unmistakeably assigned to 
London was the Tower Bridge. It was the architecture 
ambassador of Great Britain: pretentious, adorably ec-
centric but in truth a relic of the steam machine era”, 
said the architect quoted by the Guardian. London 
needed something new, something, with which it could 
proudly enter a new era and that would show that Great 
Britain still has plenty to offer. This project existed for 
a few years already because it was rejected in 1993.

In 1993 David Marks and Julia Barfield, a couple of 
architects who have recently opened their own busi-
ness, stumbled upon an article in Sunday Times which 
encouraged readers to send their projects of buildings 
that would be a monument of the birth of a new era. 
Marks and Barfield were not very in demand in the in-
dustry, so they thought that winning that competition 
would be a great advertisement for them. They quickly 

Więce j  na anywhere . p l
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came up with an idea to modernize the con-
struction designed by George Washington 
Gale Ferris Jr. for Chicago’s world exhi-
bition in 1983. The couple of architects 
decided that this is a good idea: not only is 
it bringing something fresh to the London 
architecture, it is also practical because it 
simply serves as a sightseeing attraction. 
But a few months later Sunday Times an-
nounced that the competition was unset-
tled because the projects turned out simply 
plain and not creative. This has not discour-
aged Marks and Barfield, who decided to 
build the eye anyway. They gained the sup-
port of Bob Ayling, member of the British 
Airways board, and they started sorting 
out finances. Then a long fight for gaining 
all permits begun so that the eye could be 
built on the south bank of the Thames in 
Lambeth district. For a few years the de-
signers were carrying out something along 
the lines of social consultations on a large 
scale. Surprisingly (apparently this came 
as a shock to the creators themselves) ev-
erything worked out. A permit was issued 
for 10 years – the London Eye was sup-
posed to be, like the Eiffel tower, a tempo-
rary construction, taken apart after a de-
cade. But it was supposed to be opened on 
the 31st of December, 1999. And so it was 
christened as the “Millennium Eye”.

135m high, with one turn lasting about 
30min, equipped with 33 air-conditioned 
capsules (numbered from 1-34, omitting 
number 13) eye was supposed to be built 
by a company, Mitsubishi, which secured 
the rights to build it, proposing a  lowest 
charge. But the Japanese quickly realised 
that their budget was wrong and that they 
are unable to realise this project for that 
money. They tried to simplify the project: 
substitute the passenger capsules for sim-
ple carts made of cheaper materials. But 
this did not satisfy Marks and Barfield, 
who preferred to step down from the in-
vestment than to sign a simplified project. 
A search for another company that would 
build the elements of the eye took two more 
years but in the end was successful. Ready 
pieces came to London from different fac-
tories around Europe and then sailed down 
the Thames. They were put together lying 
down on a specially made platforms on the 
river. The deadline was partially met, al-
though Tony Blair officially cut the ribbon 
on December 31st 1999. The first passen-
gers got into the capsules two months later. 

Now no one says that the London Eye 
should be taken down. Although the city’s 
government initially thought that the Eye 
will be taken down after a decade it quickly 
turned out that the Eye is simply too big of 

an attraction and too great of a business to 
get rid of it. Furthermore, the London Eye 
is so unique in comparison with London’s 
other architectural attractions that it be-
came the symbol of the city, even though 
it is not the biggest such construction in 
the world. It is not even in the first twenty 
of the tallest buildings in London. But this 
does not matter because it is the lighten 
up devil’s eye that can be seen on most 
photographs and postcards promoting 
England’s capitol. No wonder, there are 
almost 4 million tourists visiting it every 
year. With good weather you can see from 
it a distance of over 40km and a spectac-
ular London panorama. Queues for the 
tickets and entrance are long so it is worth 
to go there during the night: the sights 
are even better and the lines shorter. It 
is also easier to get the tickets online but 
you have to be prepared to spend at least 
21£ – no one said that such attractions are 

cheap. Buying your tickets online you can 
purchase one of the interesting deals: for 
example, for 27£ you can get a ticket to go 
on twice: once during the day and once 
during the night. You can also book a pri-
vate capsule with champagne, a meal and, 
during various city events, throw a party in 
the capsules. 

Apparently the operators of the London 
Eye keep track of how often it is visited by 
stars and celebrities. They say that Kate 
Moss has already went 25 times and Jessica 
Alba 31. No wonder, the sight of London 
from a window of a comfortable, air-con-
ditioned capsule is a  very charming at-
traction. Maybe this is why no one minded 
when in October 2016 the London Eye got 
stuck for three hours with passengers in-
side due to malfunction. It is not often that 
you can look upon London at night from 
the most popular London building for such 
a long period of time.
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esteśmy zagraniczni. No doubt. Posilamy się pożywny-
mi obiadami obfitującymi w ostrygi, białko czerpiemy 
z sushi, witaminy mamy w mango a pobudza nas wy-

łącznie espresso doppio. Luzujemy się w ciepłych krajach, 
orgazm osiągamy w Alpach, a w Giżycku mamy zacumowa-
ną łódkę. Na demonstracji KOD-u trzaśniemy sobie selfie, po-
tem wrzucimy na fejsa a następnie popiszemy się wnikliwą 
analizą międzynarodowej polityki i oznajmimy na balan-
dze, że Trump to nazista i lepiej jest na Białorusi niż w USA. 
I w ogóle to GMO to jest bandytyzm. Powiedzieć, że „jest 
w pytę” to jakby nic nie powiedzieć. Jesteśmy zadowoleni 
z siebie i z życia, co od czasu do czasu przypieczętujemy na-
waleniem się i wydarciem mordy na całe osiedle. Ale nawet 
wtedy jesteśmy dość światowi bo nawalamy się zazwyczaj 
różnymi rieslingami i innymi chianti. Od Kondrata „Wina 
wybrane”.

A ja spotkałem Australijczyka. Prawie prawdziwego. 
Prawie, no bo prawdziwi są tam tylko Aborygeni. Steven jest 
z Sydney. Lat 47, globetrotter. Do wypraw przygotowuje się 
sumiennie. Uczy się niezbędnych zwrotów w danym języku, 
ma obcykane okolicznościowe pieśni, żeby błysnąć przed 
autochtonami, a także zgłębia historię i wierzenia ludów, 
które zamierza odwiedzić. Mówi, że objechał cały świat 
badając różne cywilizacje. Aż w końcu dotarł nad Wisłę. 
Chciał się nażreć bigosu i kiełbasy, a potem popić wódką, ale 
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Mówi o sobie „aktor wyłącznie teatralny„.  
Od osiemnastu lat związany Teatrem 
Narodowym w Warszawie. Pracował 
z najwybitniejszymi reżyserami polskich 
i europejskich scen. W rankingach krytyków 
znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych 
aktorów polskiego teatru w XXI w. Od prawie 
dwudziestu lat próbuje napisać pracę 
magisterską w Akademii Teatralnej w Warszawie, 
ale wciąż nie znalazł tematu. Studiował również 
dziennikarstwo i nauki polityczne na UW, 
ale żadnego z tych kierunków nie ukończył. 
Twierdzi, że wolał odejść zanim go wywalą.

nie miał okazji. Ciągano go po irlandzkich pubach, włoskich 
trattoriach i tajskich budach. Sfrustrowany pił w Krakowie 
montepulciano d’abruzzo, w  Warszawie Ballantinesa, 
a w Łodzi cuba libre. Polscy przewodnicy ukazali mu niezna-
ny nigdzie indziej multi-kulti świat. Świat niespotykany na-
wet w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie a już na pewno nie 
w takiej zapadłej dziurze jak Sydney. I kiedy kompletnie zała-
many i nawalony wszystkimi alkoholami świata Steven leżał 
pod stołem w jednej z francuskich restauracji w Warszawie, 
to zdążył jeszcze wyrzęzić: „yeahshtche pollskah”... I było 
w nim coś z Rejtana. W tym samym momencie dostał w zęby 
od jednego z klientów lokalu za obrazę hymnu. Następnie 
zabrano go do izby wytrzeźwień. Tam zebrał solidny staro-
polski wpierdol, ukradziono mu kasę i rozmówki, a potem 
wsadzono w samolot i wysłano do krainy tych jego debilnych 
kangurów. I słusznie. Jak mu się nie podoba nasze multi-kulti 
to niech spierdziela. 

ENGLISH 

WE ARE FOREIGNERS

We are foreigners. No doubt. We have oysters for lunch, our 
source of proteins is sushi, we have vitamins in mango and 
get energy only from espresso doppio. We relax in hot coun-
tries, climax in the Alps and have a boat docked in Giżycko. 
We take selfies during KOD’s demonstrations, then post 
them on Facebook and show off our in-depth analysis of in-
ternational politics; we state at a party that Trump is a Nazi 
and it’s better to live in Belarus than in the USA. And GMO is 
crap. Saying that “it rocks” is like not saying anything at all. 
We’re satisfied with ourselves and our lives, we sometimes 
seal it with getting loaded and yelling to make the whole 
neighbourhood hear. But even then we’re quite worldly 
because we usually get drunk on Riesling and other chi-
anti, bought at a wine store Kondrat’s “Wina wybrane”.

Once, I met an Australian guy. Almost a true one. 
Almost – because the only true Australians are Aborigines. 
Steven is from Sydney. 47 years old, a globetrotter. He pre-
pares painstakingly for his journeys. He learns essential 
expressions in a given language, knows all the occasion-
al songs to show off to natives, and learns the history 
and beliefs of people he plans to visit. He says that he has 
travelled the whole world, exploring different civilisations. 
And finally, he ended up in Poland. He wanted to have 
some bigos and Polish sausages, drink vodka, but he didn’t 
have a chance. People took him to Irish pubs, Italian trat-
torie and Thai stalls. Frustrated, he drank montepulciano 
d’abruzzo in Kraków, Ballantine’s in Warsaw, and cuba li-
bre in Łódź. Polish guides showed him a multi-culti world, 
unknown anywhere else. The world unknown even in New 
York, Paris, London, and definitely in such a shithole like 
Sydney. And when Steven was lying under the table in one 
of French restaurants in Warsaw, utterly devastated and 
drunk on alcoholic beverages from all over the world, he 
managed to wheeze: “yeahshtche pollskah”… There was 
something of Reytan in him. He got beaten up by a guy in 
the restaurant for insulting the anthem. Then, he was tak-
en to a detoxification centre. There, he got his ass kicked 
in a good old Polish way, he was robbed of his money and 
phrase book, and in the end, he was put on a plane and sent 
to the land of his stupid kangaroos. And they were right. If 
he doesn’t like our multi-culti, he should get the fuck out. 

3 8 – 3 9 F E L I E T O N  /  C O L U M N

JESTEŚMY 
ZAGRANICZNI
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ybierasz się do Trójmiasta samo-
chodem? A może zamierzasz wypo-
życzyć auto na miejscu, by zjeździć 

okolicę? Zapewne zamierzasz odwiedzić naj-
większy zamek gotycki UNESCO w Europie – 
dawną siedzibę Zakonu Krzyżackiego w Mal-
borku? To wspaniale, ale pozwól, że polecimy 
Ci coś jeszcze. To zrewitalizowane historycz-
ne dwory i pałace, które od niedawna znowu 
kuszą swoim blaskiem.

ZAMEK W KROKOWEJ
Położona 72 km na północ od Gdańska, 
wieś Krokowa k. Pucka jest warta odwie-
dzenia ze względu na niezwykły pałac. Ta 

4 0 – 4 1 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

NAD MORZE TO CHYBA TYLKO LATEM – TAKIE STEREOTYPY 
ODCHODZĄ JUŻ NA CAŁE SZCZĘŚCIE W PRZESZŁOŚĆ. WBREW POZOROM 
TO WŁAŚNIE ZIMĄ JEST TU NAJWIĘCEJ JODU W POWIETRZU, ZATEM 
SPACERY NAJZDROWSZE, A ATRAKCJI POSEZONOWYCH PRZYBYWA. 
TAKICH JAK SZLAK DWORÓW I PAŁACÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB.

WIENIAWA SPA & WELLNESS
Kolejny zabytkowy obiekt blisko Pucka, na 
skraju Puszczy Darżlubskiej, to pałac Wie-
niawa w Rekowie. Jego historia sięga XIV w., 
kiedy to rycerz Ścibor z Krostkowa rezydo-
wał w pierwszym pałacu, wybudowanym na 
wzniesieniu. Drugi pałac wybudowano w in-
nym miejscu – w centrum wsi. Po II wojnie 
światowej, podobnie jak wiele innych siedzib 
dawnej arystokracji, pałac popadł w zapo-
mnienie. Dopiero po upadku komunizmu na 
dworek spłynął nowy splendor – odnowiono 
i odrestaurowano budynek, w którym dziś 
mieści się czterogwiazdkowy hotel, spa, ba-
sen z saunami i ośrodek golfowy (15 km dalej 
mieści się pole golfowe Sierra Golf Club).

PAŁAC CIEKOCINKO
86 km od Gdańska, wśród zieleni Kaszub Pół-
nocnych kryje się Pałac Ciekocinko. Historia 
tego przybytku to historia dwóch rodzin – 
Ewest i Koops. Majątek istnieje od XIV w., zaś 
dzisiejszy pałac został wybudowany w 1910 
r. Po wojnie budynek podzielił losy innych 
pałaców – stał się siedzibą PGR. W 2004 r. 
w rękach nowego właściciela przeszedł praw-
dziwą metamorfozę. Dziś pięciogwiazdko-
wy Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Well-
ness oferuje odpoczynek na królewskim 
poziomie. Oprócz architektury warto się 
tu wybrać dla... jedzenia. Restauracja 1906 
Gourmet Restaurant uwiedzie Was swoją ku-
linarną finezją. Jest tu też mnóstwo atrak-
cji dla aktywnych – mieści się tu na przy-
kład stadnina koni.

DWOREK W SALINIE
Jadąc w tym samym kierunku, nieco bardziej 
na południe, dotrzemy do miejscowości Sali-
no. Tam już nie pałac, a XVIII-wieczny dwo-
rek, położony nad malowniczym Jeziorem 
Salińskim. To propozycja dla fanów klimatów 
rustykalnych i agroturystyki. Tu możecie po-
czuć się jak staropolski szlachcic. Wynająć 

W dawna siedziba rodu von Krockow (vel Kro-
kowskich) sięga czasów Krzyżaków i kryje 
w sobie wiele legend. Jak każdy szanujący 
się pałac, posiada swoją białą damę – Luizę 
von Krockow, która za życia ożywiała kul-
turę i sztukę okolicy.

Dziś odrestaurowany, trzyskrzydłowy 
pałac to przytulny hotel i Restauracja Zam-
kowa. Zimą, poza szczytem sezonu, ceny są 
jeszcze bardziej atrakcyjne. Sam pałac jest 
otwarty dla zwiedzających. Zaś w położonym 
obok budynku dawnej gospody wiejskiej mie-
ści się Muzeum Regionalne, opowiadające 
losy żyjących obok siebie od zawsze Kaszu-
bów, Niemców i Polaków.

SZLAKIEM 

DWORÓW 
I PAŁACÓW
SA MOCHODOWE POMORZE

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe



from Krostkowo resided in the first palace located on the 
hill. The second palace was built in a different place – in 
the centre of the village. After the Second World War, 
like many other places of residence of the aristocracy, 
the palace faded into oblivion. Only after the fall of com-
munism, the building was restored to its former glory. 
Today, it houses a four star hotel, a spa centre, a swim-
ming pool with saunas and a golf club (a golf course Sier-
ra Golf Club is located 15 km from the palace).

CIEKOCINKO PALACE
It is located 86 km from Gdańsk, in the green land of 
Northern Kashubia. The story of the palace is the story 
of two families – Ewest and Koops. The estate dates back 
to the 14th century, whereas the palace was built in 1910. 
After the war, the building shared the fate of other palac-
es – it became a seat of PGR (State Agricultural Farm). 
The palace was transformed by its new owner in 2004. 
Today, the five-star Ciekocinko Hotel Resort & Wellness 
Palace provides exceptional and top quality services. 
Apart from its architecture, the palace is worth visiting 
because of… food. 1906 Gourmet Restaurant will take 
you to the world of culinary delight. Moreover, the pal-
ace has a rich offer for those who like spending their 
time in an active way – for example, there is a horse stud 
there.

MANOR IN SALINO
Following the same direction and going south, we reach 
a town called Salino. Dating back to the 18th century, 
the manor is located by the picturesque Salińskie Lake. 
Those who like the rustic style and agritourism will ab-
solutely love it. You may feel like an 18th century noble-
man, rent the whole manor and make yourself at home. 
At your disposal, there is the kitchen with a tiled stove 
in the house with a thatched roof, as well as the barbe-
cue shelter in the estate. You may also make a fire. It’s 
a perfect place for organised parties for a large groups of 
people – family trips or team building events.  

S Z L A K I E M  D W O R Ó W  I  P A Ł A C Ó W

można cały dworek i rządzić się tam po swojemu. W domu 
pod strzechą do dyspozycji jest kuchnia z piecem kaflo-
wym, a na posesji – wiata grillowa. Można też rozpalić 
ognisko. Miejsce idealne na organizację imprez na większą 
ilość osób – rodzinny wypad lub imprezę integracyjną.  

ENGLISH

MANORS AND PALACES. 
POMORSKIE BY CAR

Going to the seaside makes sense only in summer – such 
stereotypes are, fortunately, a thing of the past. In winter, against 
all appearances, the air is really rich in iodine, so walking by the 
seaside is very beneficial then. Besides, there are more and 
more low-season attractions, such as the Trail of Manors and 
Palaces of the Northern Kashubia.

Going to the Tricity by car? Or perhaps you are going 
to hire a car here to travel through the region? Are you 
going to visit the Castle of the Teutonic Order in Mal-
bork – the biggest Gothic castle in Europe inscribed on 
UNESCO's World Heritage List? That’s great, but let us 
recommend you something more – some revitalised his-
torical manors and palaces restored to their former glory.

CASTLE IN KROKOWA
Situated 72 km north of Gdańsk, Krokowa near Puck is 
worth visiting because of its remarkable castle. Dating 
back to the times of the Teutonic Order, this former 
residence of the von Krockow (vel Krokowscy) family is 
a subject of many legends. Like every palace shrouded in 
mystery, this one also has its own White Lady – Luiza von 
Krockow, who promoted culture and art in the region.

Today, the restored three-winged palace houses a cosy 
hotel and a restaurant. In winter, during low season, pric-
es are even more attractive. The palace is open for visitors. 
In a former inn located nearby, there is Regional Museum 
with exhibits related to the Kashubians, the Germans and 
the Poles co-existing in the region for ages.

WIENIAWA SPA & WELLNESS
Wieniawa Palace in Rekowo is another historical build-
ing near Puck, located close to Puszcza Darżlubska. It 
dates back to the 14th century, when the knight Ścibor 
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SIEDZIBA POLSKIEJ FILHARMONII 
BAŁTYCKIEJ JEST NIE TYLKO 
MIEJSCEM, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ 
KONCERTY CZY WYSTAWY – MA DO 
ZAOFEROWANIA ZNACZNIE WIĘCEJ.

4 2 – 4 3 K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Katarzyna Szewczyk

rzenieśmy się w przeszłość. Kiedy pod 
koniec XIX wieku na niemieckiej wysep-
ce Bleihof na Motławie berlińska firma 

Siemens&Halske wybudowała kompleks elek-
trowni, nikt nawet nie pomyślał, że za nieco po-
nad 100 lat jeden z tamtejszych budynków  po-
służy za siedzibę czegoś z zupełnie innej bajki.

Gdy w  1945 roku dyrygent Roman 
Kuklewicz rozpoczął w Sopocie formowa-
nie orkiestry przyszłej Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej też zapewne nie spodziewał się, 
że kiedyś jej siedzibą będą industrialne wnę-
trza elektrociepłowni na Ołowiance. Być 
może by się tak nie stało, gdyby w historii 
PFB nie pojawił się nowy Dyrektor – profe-
sor Roman Perucki, który wspomina:

– Po miesięcznej podróży do Szwecji już 
miałem wracać do kraju, gdy przyjaciele 
zaprosili mnie do oddalonej o  150 km od 
Sztokholmu miejscowości Norrkoeping. Na 
wyspie, w budynkach po starej elektrocie-
płowni mieściła się filharmonia z wodospa-
dem pośrodku obszernego foyer. A oprócz 
niej – muzeum, restauracje, tawerny i puby 

P

przekazać do użytku nowoczesne, komplekso-
wo wyposażone Gdańskie Centrum Muzyczno-
Kongresowe, w którym PFB ma swoją siedzibę.

GCMK zostało stworzone nie tylko jako 
miejsce, w którym miały odbywać się impre-
zy artystyczne, wystawy i inne wydarzenia 
kulturalne, choć to oczywiście pierwsze, 
co przychodzi na myśl w tym przypadku. 
Centrum utworzono także z myślą o organi-
zacji wszelkiego rodzaju zjazdów, konferencji 
czy szkoleń. Dziś należy ono do najnowocze-
śniejszych i najlepiej wyposażonych tego typu 
obiektów w Europie, odpowiadając najwyż-
szym światowym standardom. Sposobów na 
wykorzystanie jego potencjału jest mnóstwo.

Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe 
dysponuje kilkoma salami o zróżnicowanym 
charakterze, dostosowanymi do organizacji 
różnego rodzaju eventów – od niewielkich pry-
watnych imprez po konferencje. Do dyspozycji 
klientów jest Sala Kongresowa, będąca w sta-
nie pomieścić od 750 do 1000 gości, wyposa-
żona w technikę najnowszej generacji, idealna 
do organizacji sympozjów na najwyższym 

WIĘCEJ INFORMACJI:
znajdziecie Państwo na stronie 

www.filharmonia.gda.pl oraz pod 
numerem telefonu +48 58 320 62 56.

GDAŃSKIE CENTRUM
MUZYCZNO-KONGRESOWE

– słowem, prawdziwe centrum kulturalne. 
Wtedy pomyślałem o  Ołowiance i  o  starej 
elektrociepłowni, która miała ulec likwida-
cji. Dlaczego by nie zbudować czegoś takiego 
w Gdańsku? Natychmiast po przyjeździe, 
gdy tylko zszedłem z promu, pojechałem na 
Ołowiankę. Popatrzyłem i powiedziałem so-
bie – tutaj zbudujemy nową filharmonię!

I tak się stało. W 1998 roku rozpoczęły się 
prace rewitalizacyjne budynku przy Motławie, 
by z początkiem roku 2006 móc uroczyście 

poziomie. Znakomite do organizowania nie-
wielkich konferencji są Sala Kameralna, Sala 
Jazzowa oraz Sala Dębowa, dysponujące licz-
bą od 100 do 200 miejsc, posiadające odpo-
wiednie do tego typu wydarzeń wyposażenie 
techniczne, a także trzy salki szkoleniowe 
(również z zapleczem technicznym). Po cięż-
kim dniu spędzonym na sympozjach i szkole-
niach istnieje też możliwość odprężenia się 
na zorganizowanym w pięknym industrial-
nym foyer na Ołowiance... lub koncercie! ZD
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D O  DYS P OZ YC J I  K L I E N T ÓW 
J E S T  SA L A  KO N GR E S OWA , 
B Ę DĄC A  W   S TA N I E  P OM I E Ś C IĆ 
OD  750  D O  10 0 0  G O Ś C I...

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

G D A Ń S K I E  C E N T R U M  M U Z Y C Z N O - K O N G R E S O W E

GCMK nie jest jednak miejscem przezna-
czonym tylko dla kultury i biznesu. Niedawno 
w  obiekcie położonym vis-à-vis głównego 
budynku PFB miało miejsce otwarcie Sali 
Superior, będącej unikalną salą weselno-
-bankietową. W zabytkowym budynku daw-
nej szkoły, oprócz organizacji konferencji 
i sympozjów, istnieje także możliwość zor-
ganizowania imprez prywatnych, którym 
będzie towarzyszyć rozległa panorama na 
okolice Ołowianki i starego Gdańska. Sala 
jest w stanie pomieścić do 180 osób i – tak jak 
pozostałe pomieszczenia Centrum – wyposa-
żona została w niezbędny sprzęt techniczny. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
także druga, Mała Sala Superior, mieszcząca 
około 100 osób. Co ważne, CMGK jest otwarte 
na potrzeby swoich klientów, więc ceny wy-
najmu wszystkich sal podlegają negocjacjom.

Warto zaznaczyć, że Gdańskie Centrum 
Muzyczno-Kongresowe oferuje unikalną 
na skalę światową możliwość podniesienia 
prestiżu dużych spotkań organizowanych 
na Ołowiance. Będąc jednocześnie siedzibą 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, GCMK posiada 
warunki ku temu, by móc zaoferować swoim 
klientom wzbogacenie eventu o wykonywaną 
przez orkiestrę symfoniczną oprawę muzycz-
ną. Gdańscy Filharmonicy należą do polskiej 
czołówki, a Sala Koncertowa bez żadnych prac 
adaptacyjnych w ciągu godziny może przeobra-
zić się w jedną z najpiękniejszych i najnowocze-
śniejszych sal kongresowych w Europie.

Dodatkowym atutem Centrum jest jego 
otoczenie. Gdańskie Centrum Muzyczno-
Kongresowe położone jest w centrum Gdańska, 
nad samą Motławą i posiada przepiękny widok 
na słynne Długie Pobrzeże. Budynek otacza 
250 miejsc parkingowych, a na Ołowiance 
i  w  jej okolicach znajduje się znakomicie 
zorganizowana baza noclegowa oraz o  bo-
gate zaplecze gastronomiczne. W  każdym 
przypadku pomocą służy wysoko wykwali-
fikowany personel. Wszystko to sprawia, że 
GCMK zaspokoi nawet najbardziej wyszukane 
potrzeby swoich gości. 

ENGLISH 

GDANSK MUSIC AND CONGRESS CENTRE

The Polish Baltic Philharmonic is not only a place 
in which concerts or exhibitions take place. It has 
much more to offer.

Let us go back to the past. When in the end 
of the 19th Century on the German Bleihof 
Island, on Motława River, the berlin compa-
ny Siemens&Halske built a complex of pow-
er stations no one would have thought that 
in a little over 100 years one of those build-
ing will serve as something very different.

When in 1945 conductor Roman Kulewicz 
started to form an orchestra of the future 
Polish Baltic Philharmonic in Sopot he surely 
did not expect that it will be placed inside 
the industrial building of the powerhouse 
on Ołowianka. Maybe it would not have 
happened if a  new director, prof. Roman 
Perucki, has not taken over the Polish Baltic 
Philharmonic. 

“After a  month long trip to Sweden 
I  was about to return back to my home 
country when my friends invited me to 
a Norrkoeping, a  town about 150km from 
Stockholm. On an island, in a former power-
house, was a philharmonic with a waterfall 
in the middle of a spacious foyer”, he says. 
“And apart from it: museum, restaurants, 
taverns and pubs. A  real cultural centre. 
I then thought about Ołowianka and the old 
powerhouse that was supposed to be liqui-
dated. Why not build something like that 
in Gdansk? Immediately after I  got back, 
as soon as I stepped down from the prom, 
I went to Ołowianka. I had a look and told 
myself: this is where we will build a  new 
philharmonic!”

And so it happened. In 1988 revitalizing 
works begun of the building by Motława, so 
that in 2006 a modern, complexly equipped 
Gdansk Music and Congress Centre, home 
of the Polish Baltic Philharmonic, could be 
opened to the public.

The Gdansk Music and Congress Centre 
was created not just as a place for art par-
ties, exhibitions and other cultural events, 
although this is definitely what first comes 
to mind. The Centre was also built to orga-
nize all sorts of gatherings, conferences 
or trainings. Today, it is one of the most 
modern and best equipped such objects in 
Europe, meeting the highest international 
standards. There are plenty of ways to fill 
its potential.

Gdansk Music and Congress Centre has 
few different rooms, adapted to organize 
different sorts of events; from small, private 
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parties to conferences. Clients can use the 
Congress Hall that can accommodate from 
750 to 1000 guests and is equipped with 
newest technology, perfect for organizing 
symposiums of the highest standard. Ideal 
for smaller conferences are the Chamber 
Room, Jazz Room and Oak Room, which 
have 100-200 seats, are equipped with tech-
nologies needed for such events, as well as 
three training rooms (also well-equipped). 
After a  long day spent at symposiums and 
trainings one can relax in a beautiful, in-
dustrial foyer on the Ołowianka or… at 
a concert!

Gdansk Music and Congress Centre is 
not only a place for culture and business. 
Not long ago, in a  building situated vis-à-
vis the main building of the Polish Baltic 
Philharmonic, the Superior Room was 
opened, which is a  unique wedding-ban-
quet venue. In this antique building of the 
old school, in addition to conferences and 
symposiums, there is a possibility of orga-
nizing private parties, which will be accom-
panied by a  wide panorama of Ołowianka 
and Old Gdansk. The room can accommo-
date up to 180 people and, like the other 
rooms of the Centre, has been equipped 
with the necessary technology. Right next to 
it there is also another one, Small Superior 
Room, which can accommodate around 
100 people. It is worth mentioning that the 
Gdansk Music and Congress Centre is ea-
ger to meet the needs of all its clients and 
so prices for renting any of the rooms are 
open to negotiation.

Gdansk Music and Congress Centre 
offers a unique, world scale possibility of 
raising the prestige of events organized 
on Ołowianka. Home to the Polish Baltic 
Philharmonic the Gdansk Music and 
Congress Centre can offer its clients en-
hancing the event with a musical perfor-
mance by the symphonic orchestra. Gdansk 
philharmonic artists are one of the best ones 
in Poland and the Concert Hall, without 
any adapting works and within an hour can 
transform into one of the most beautiful and 
modern congress halls in Europe.

Another bonus is the location of the 
Centre. Gdansk Music and Congress Centre 
is situated in the centre of Gdansk, right by 
the Motława River and has a beautiful view of 
the renowned Długie Pobrzeże. The building 
is surrounded by 250 parking spots and on 
and around Ołowianka there is a well-organ-
ised accommodation base and a rich gastron-
omy offer. The highly qualified personnel 
is eager to help with any issues. All this en-
sures that the Gdansk Music and Congress 
Centre can meet the expectations of the 
most demanding guests. 



CZAS BIEGNIE NIEUBŁAGANIE – KOLEJNY ROK MAMY ZA SOBĄ. 
KAŻDY POCZĄTEK NOWEGO ROKU TO ODPOWIEDNI MOMENT 
NA PODSUMOWANIA, A TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE TYM RAZEM TO, 
CO DZIAŁO SIĘ W POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT 
WSPOMINAĆ BĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJ PRZYJEMNIE.

TEKST Marta Borowska
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ok 2016 upłynął PFK Sopot pod zna-
kiem wielu ambitnych projektów ar-
tystycznych. Pięćdziesiąt dziewięć 

koncertów w Polsce i za granicą, trzy na-
grania płytowe, szósta edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzycznego Energa 
Sopot Classic z rekordową liczbą uczest-
ników. A  wszystko to dopełnione przez 
solistów, którzy wystąpili z sopocką Filhar-
monią: Aleksandrę Kurzak, José Carrera-
sa, Justynę Steczkowską czy Emmanuela 
Séjourné. Słowem: to był pracowity rok 
pełen wyzwań artystycznych.

R ENERGA SOPOT CLASSIC
Ten organizowany od 2011 roku mię-
dzynarodowy festiwal jest największym 
projektem realizowanym przez sopocką 
Filharmonię. Śmiało można stwierdzić, 
że w sierpniu 2016 roku w niewielkim nad-
morskim kurorcie w Polsce spotkały się 
ze sobą klasyka i rozrywka z najwyższej 
światowej półki. Organizatorzy festiwalu 
zaprosili do Sopotu wyjątkowych przed-
stawicieli współczesnej kultury muzycz-
nej. Gwiazdą Koncertu Inauguracyjnego 
była Aleksandra Kurzak, najwybitniejsza 

NIEZAPOMNIA N Y ROK 
SOPOCK IEJ FILH A R MON II!

polska sopranistka, gwiazda światowego 
formatu, która w  czarującym otoczeniu 
Opery Leśnej wraz z PFK Sopot wykonała 
najpiękniejsze arie operowe. Gościem spe-
cjalnym kolejnego wydarzenia – Koncertu 
Muzyki Filmowej, był polski kompozytor 
Jan A.P. Kaczmarek. Zaskoczeniem i cie-
kawostką dla zgromadzonej publiczności 
z pewnością było to, że zdobywca Oscara 
zdradzał przy okazji kulisy pracy nad gra-
nymi tego wieczoru utworami. W ramach 
Koncertu Muzyki Barokowej niemiecki 
zespół La Stagione Frankfurt odkrył przed 
publiką tajemniczy świat muzyki dawnej, 
a  podczas Koncertu Finałowego „Vivaldi 
contra Piazzolla” usłyszeć można było PFK 
Sopot wraz ze znakomitą flecistką Antoni-
ną Styczeń.

DŹWIĘKI PFK SOPOT TAKŻE 
W DOMACH
Miniony rok zostanie zapamiętany także 
jako okres bardzo intensywnej pracy nagra-
niowej. Filharmonia Wojciecha Rajskiego 
zrealizowała trzy ambitne projekty wydaw-
nicze. Pierwszym z nich był Projekt Deka-
log – pokojowe przesłanie artystów oparte 
o  prawdy moralne zawarte w  Dziesięciu 
Przykazaniach dla Świata. Jest to produkcja 
dziesięciu utworów słowno-muzycznych, 
zrealizowana przy udziale jednego produ-
centa muzycznego oraz artystów ze świata, 
którzy – wybierając jedno z dziesięciu przy-
kazań – opracowują wybrane dzieło.

W kwietniu minionego roku Polska Fil-
harmonia Kameralna Sopot wraz z solistką 
Antoniną Styczeń przygotowała koncert 
będący próbą przypomnienia spuścizny 
Mieczysława Weinberga. Muzyka tego pol-
skiego kompozytora zyskuje coraz większe 
grono entuzjastów, a jego dzieła odkrywane 
są na nowo w niemal każdym zakątku świa-
ta. Naturalnym krokiem ku utrwaleniu jego 
niezwykłej twórczości i  umocnieniu wśród 
słuchaczy świadomości jego unikalnego ta-
lentu było nagranie płyty, na której znalazły 
się dwa Koncerty fletowe: nr 1 op. 75 oraz nr 
2 op. 148, a także 12 Miniatur na flet i orkie-
strę kameralną op. 29.

Trzecim projektem był album z  pio-
senkami świątecznymi, zatytułowany 
„The Sound of Christmas”. Do współpracy 
Wojciech Rajski zaprosił znaną gdańską 
wokalistkę Joannę Knitter oraz saksofoni-
stę Wojciecha Staroniewicza. Aranżacje, 
wykorzystujące w  pełni walory orkiestry, 
przygotował pianista Artur Jurek, który 
wraz ze swoim trio: Januszem „Mackiem” 
Mackiewiczem, Erikiem Allenem i Roma-
nem Ślefarskim brał udział w nagraniach. 
Na płycie usłyszeć można znane wszystkim 
świąteczne szlagiery, takie jak wykonywa-

ZDJĘCIE Bogna Kociumbas
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must have been surprising and interesting for the audi-
ence. During the Concert of Baroque Music, La Stagione 
Frankfurt, a German band, took the audience to the mys-
terious world of the early music, whereas during the Final 
Concert “Vivaldi contra Piazzolla”, PFK Sopot performed 
with a distinguished flautist, Antonina Styczeń.

PFK SOPOT ALSO IN OUR HOMES
Last year was also a time of intensive work in a recording 
studio. Wojciech Rajski's Philharmonic executed three 
ambitious recording projects. The first one was Projekt 
Dekalog (English: the Decalogue Project) – a peace mes-
sage from the artists to the world based on moral stan-
dards included in the Ten Commandments. The album 
contains ten music-and-word compositions, recorded 
with the participation of one music producer and artists 
from all over the world, who chose one of the ten com-
mandments and prepared it.

Last April, PFK Sopot together with Antonia Styczeń, 
a soloist, gave a concert commemorating the musical heri-
tage of Mieczysław Weinberg. The music of the Polish com-
poser is becoming more and more popular, and his works 
are rediscovered almost all over the world. A natural way 
to preserve his remarkable works and make the public 
aware of his unique talent was to record an album with 
two Flute Concertos: No 1 op. 75 and No 2 op. 148 as well as 
Twelve Miniatures for flute and chamber orchestra op. 29.

The third project was an album with Christmas songs, 
entitled: “The Sound of Christmas”. Wojciech Rajski in-
vited a well-known singer from Gdańsk, Joanna Knitter, 
and Wojciech Staroniewicz, a saxophonist, to participate 
in the project. The arrangements, using all the values of 
the orchestra, were created by Artur Jurek, a pianist, who 
participated in the recordings along with his trio: Janusz 
“Macek” Mackiewicz, Erik Allen and Roman Ślefarski. The 
album contains well-known Christmas hits, such as the 
one sung among others by Frank Sinatra or Dean Martin 
“Let it Snow” or “Have Yourself a Merry Little Christmas” 
sung by Judy Garland in the musical “Meet Me in St. Louis”.

GOING ABROAD!
May was a  special month for PFK Sopot as Wojciech 
Rajski’s Orchestra spent it in exotic China. The musicians 
performed intensively in Beijing and Shanghai, playing 
the compositions of Karłowicz, Chopin and Kilar as well 
as Chinese folk songs.

PFK Sopot also spent holidays on journeys to foreign 
countries. The Orchestra went West and visited Stuttgart, 
where the musicians had an honour to perform with an 
eminent soloist, Alena Baeva. They returned to Germany 
in July to perform with a Viennese pianist, Suzanne Artzt, 
in the Renaissance Weilburg Palace.

During the next tournée, the PFK Sopot Orchestra 
performed in Italy, Germany and Luxemburg, enchant-
ing the audiences with its skills and diverse repertoire. 
The musicians were accompanied by prominent solo-
ists: Benedict Klockner, a cellist; Anissa Baniahmad, 
a flautist; and Liv Hansen, a harpist. The last stop on the 
journey was in Warsaw, where the Orchestra, together 
with Antonina Styczeń, a flautist, gave a concert promot-
ing the album with Mieczysław Weinberg's works in the 
Museum of the History of Polish Jews POLIN. 

ny między innymi przez Franka Sinatrę i Deana Mar-
tina „Let it Snow” czy „Have Yourself a Merry Little 
Christmas”, śpiewaną przez Judy Garland w musica-
lu „Spotkamy się w St. Louis”.

WITAJ ZAGRANICO!
Szczególnym miesiącem dla Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej Sopot był maj, który Orkiestra Wojciecha Rajskie-
go spędziła w egzotycznym klimacie Chin. Filharmo-
nicy intensywnie koncertowali w Pekinie i Szanghaju, 
prezentując tamtejszej publiczności utwory Karłowicza, 
Chopina i Kilara, a także chińskie pieśni ludowe.

Pod znakiem zagranicznych wojaży upłynęły w PFK 
Sopot także wakacje. Orkiestra udała się za Odrę, 
w czerwcu odwiedzając Stuttgart, gdzie miała zaszczyt 
zaprezentować się ze znakomitą solistką Aleną Baevą. 
Do Niemiec filharmonicy powrócili w lipcu, aby wraz 
z wiedeńską pianistką Suzanne Artzt wystąpić w rene-
sansowych wnętrzach pałacu w Weilburgu.

Podczas kolejnego tournée Orkiestra PFK Sopot 
swymi umiejętnościami i zróżnicowanym repertuarem 
zachwyciła publiczność we Włoszech, Niemczech i Luk-
semburgu. Filharmonikom towarzyszyli soliści: wiolon-
czelista Benedict Klockner, flecistka Anissa Baniahmad 
oraz grająca na harfie Liv Hansen. Trasę zwieńczyła 
wizyta w Warszawie, gdzie Orkiestra wraz z flecistką 
Antoniną Styczeń, zagrała w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN koncert promujący album z muzyką 
Mieczysława Weinberga. 

ENGLISH

A MEMORABLE YEAR OF SOPOT PHILHARMONIC!

How time flies – another year has passed by. Beginning of a new 
year is a time for summaries, and I must admit that there is much 
to remember as regards events that took place in 2016 in the 
Polish Chamber Philharmonic Sopot.

For the Polish Chamber Philharmonic (PFK) Sopot, 2016 
was a year of many ambitious artistic projects. Fifty-nine 
concerts in Poland and abroad, three albums, the sixth 
edition of the International Music Festival Energa Sopot 
Classic with a record number of participants. All that 
and more in the company of soloists who performed 
with the Orchestra: Aleksandra Kurzak, José Carreras, 
Justyna Steczkowska and Emmanuel Séjourné. In brief, 
PFK Sopot had a very eventful year.

ENERGA SOPOT CLASSIC
This international festival held since 2011 is one of the 
biggest projects of the Sopot Philharmonic. Indeed, in 
August 2016, in a Polish sea resort, the classic and the top 
class entertainment met. Eminent representatives of the 
contemporary musical culture were invited to Sopot. The 
brightest star of the Opening Concert was Aleksandra 
Kurzak, the most brilliant Polish soprano, who performed 
the most beautiful opera arias of the bel canto golden 
age together with PFK in the enchanting scenery of the 
Forest Opera. The special guest of another event – the 
Concert of Film Music was Jan A.P. Kaczmarek, a Polish 
composer. The Oscar winner spoke about the back-
ground of compositions performed that evening, which 

Więce j  na anywhere . p l
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Dlaczego dyrygent nosi frak?
Nie znam przyczyn historycznych, nawet się nad nimi 
nie zastanawiałem. Sądzę jednak, że jest to strój ozna-
czający elegancję. Dyrygent nie jest kojarzony z  wy-
głupami, a z przewodzeniem zjawiskom dziejącym się 
w anturażu elegancji i pięknych sal, które zmuszają do 
zachowania powagi.

Z czego wykonana jest dyrygencka batuta?
Materiał oraz sama batuta zmieniały się w  ciągu wielu 
lat. Jean-Baptiste Lully – francuski dyrygent i kompozy-
tor – przez używanie batuty umarł. Kiedyś przypominała 
ona bowiem dzisiejszą laskę marszałkowską, dyrygent 
uderzał taką laską o podłogę wybijając puls, w którym 
toczyć się miała muzyka. W pewnym momencie Lully 
nieopatrznie uraził sobie dużego palca u nogi. Wdała się 
gangrena i rzeczywistym powodem śmierci tego kompo-
zytora było używanie batuty. Później batuty były głównie 
drewniane, natomiast teraz najczęściej używa się włókna 
szklanego. Ja właśnie używam takiej batuty. Kiedyś my-
ślałem, że to wszystko jedno, jaka jest waga czy długość 
batuty. Okazuje się, że jednak odczuwam różnicę. Jeśli 
batuta jest dobrze wyważona, nie przeszkadza w pracy, 
nie stwarza dyskomfortu, nie myśli się o niej. Zmiana tego 
– na pozór – instrumentu, robi różnicę, co nie wpływa po-
zytywnie na jakość przekazu.

Ile ma pan batut w swojej kolekcji?
Mam kilkanaście, natomiast na co dzień używam nie wię-
cej niż trzech, czterech.

Zwykle bywa tak, że rodzice, dostrzegając zdolności 
muzyczne, decydują o posłaniu dziecka do szkoły 
muzycznej. Czy tak też było w pana przypadku?

Do mojego przedszkola przychodziły osoby, które bada-
ły predyspozycje dzieci. Stwierdzono, że mam zdolności 
muzyczne, więc zostałem wysłany do szkoły muzycznej 
już jako sześciolatek. Dobrze, że tam trafiłem. Po latach 
stwierdzam, że muzyka to moja miłość. 

Czy to prawda, że został pan dyrygentem w wieku 
14 lat?
Miałem predyspozycje, a i pewnie nie bez znaczenia były 
moje cechy przywódcze. Wtedy, w wieku 14 lat, dyrygowa-
łem oczywiście amatorskimi zespołami. Trzeba to zazna-
czyć, że dyrygent staje się zawodowcem, gdy otrzymuje 
gruntowne wykształcenie dyrygenckie. Ja grałem począt-
kowo na skrzypcach, później na waltorni i już nawet przed 
14. rokiem życia zacząłem dyrygować do płyty winylowej 
machając ołówkiem. Na gdańskim osiedlu Żabianka był 
chór dziecięcy. Józef Możdżer, ojciec jazzmana Leszka 
Możdżera, wiedząc o moich zainteresowaniach zapropono-
wał, abym tym chórem dyrygował. I tak się zaczęło.

Jakie szczególne predyspozycje – oprócz kierowniczych 
zapędów – potrzebne są do dyrygentury?
Dyrygent jest – w przeciwieństwie do innych zawodów – 
im starszy tym lepszy. Z wiekiem dochodzi ten element 
doświadczenia, który w muzyce daje się odczuć jako doj-
rzała kreacja muzyczna. To oczywistość, że dyrygent po-
winien być jak najlepszym muzykiem. Ale dobrze, gdy ma 
także zdolności manualne, bo w sposób plastyczny może 
komunikować się z orkiestrą czy zespołem. To ważne, bo 
od tej czytelności zależy odbiór muzyków. Poprzez gesty 
można wiele powiedzieć. Gestem można wskazać inter-
pretację dzieła oraz sposób wydobycia samego dźwięku. 
Poza tym musi być muzykalny, słyszeć nieczystości, ale 
też barwy dźwięku, które buduje w wyobraźni. Tu zaczyna 

A R T Y S T A  I  S T R A T E G

TO PIERWSZY RAZ OD ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO, 
KIEDY ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE” KIERUJE DYREKTOR-
DYRYGENT. JACEK BONIECKI TRAKTUJE SWOJĄ PRACĘ JAK MISJĘ. 
CHCE WYJĄĆ ZESPÓŁ Z LAMUSA, POKAZAĆ JEGO TRADYCJĘ I ODNOWIĆ 
POTĘGĘ. PLANUJE, OBMYŚLA TAKTYKI, OPRACOWUJE STRATEGIE. 
CZĘŚĆ Z NICH ZAPISANA JEST TAKŻE W PARTYTURACH.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIE Edyta Bartkiewicz
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się prawdziwa sztuka. Oprócz szczegółowej 
wiedzy powinien znać możliwości wszystkich 
instrumentów, stąd od dyrygenta wymaga 
się podstawowej umiejętności grania na po-
szczególnych instrumentach. Powinien znać 
się na instrumentacji, czyli wiedzieć, jakie są 
zasady rozpisywania danej melodii na fakturę 
orkiestrową, czyli wszystkie instrumenty. Im 
te elementy są lepsze w samym dyrygencie, 
tym lepszy jest jego przekaz. Jest on bardzo 
intymny. Ta relacja z muzykami jest trudna do 
opisania. Słowa nie znaczą nic wobec całego 
pejzażu jednostkowych odczuć, które są nie-
powtarzalne i nie do podrobienia.

Przez rozpoczęciem koncertu wchodzi pan 
na scenę i…? Jaki jest pierwszy gest?
Przede wszystkim witam się z zespołem, któ-
rym kieruję. Potem kłaniam się publiczności. 
Następnie powracam do orkiestry i daję znak 
do przygotowania. Zwykle jest tak, że nastę-
puje krótki kontakt wzrokowy z orkiestrą. 
Przygotowuje się emocje, które mają towa-
rzyszyć muzyce. Tak więc ten znak preparacji 
do wykonania dzieła jest już bardzo ważny. 
Moment przed rozpoczęciem muzyki już 
świadczy trochę o muzyce. Trudno sobie wy-
obrazić, że ktoś rozbawiony zagra „Requiem” 
Mozarta. Nasz nastrój powinien być adekwat-
ny do muzyki, którą będziemy grać. I ten mo-
ment tworzy właśnie wspólnotę na scenie.

Przeklął pan kiedyś pod nosem w trakcie 
koncertu?
Nie na głos, ale zdarzyło się to na pewno kilka 
razy. Wynikało to z błędu, który się pojawił, 
czy to z winy muzyka, czy z niezrozumienia 
moich intencji. Taki zgrzyt przeszkadzający 
w wizji jest bardzo bolesny.

Zanim objął pan stanowisko dyrektora 
„Mazowsza”, były stanowiska w bardzo 
poważanych teatrach, chociażby dyrygentura 
w Operze Bałtyckiej w Gdańsku czy 
funkcja dyrektora muzycznego w Teatrze 
Muzycznym „Roma” w Warszawie. Co 
sprawia, że dyrygent zmienia miejsca 
pracy? Ograniczony czas etatu? Prestiż? 
Poszukiwanie nowych wyzwań?

Szczególnie w pierwszym okresie mojej karie-
ry rzeczywiście szybko zmieniałem miejsca 
pracy. Kilka sytuacji determinowało ten fakt. 
Po pierwsze, gdy nie widziałem możliwości 
swojego rozwoju artystycznego. Po drugie – 
gdy dostawałem propozycję, która wydawała 
mi się lepsza.

Zmiany teatrów oznaczają ciągłe 
przeprowadzki. Czyli ciężko jest kupić 
mieszkanie na stałe, posadzić kwiaty 
w ogródku i przygarnąć psa na lata. 
Mieszkanie mam jedno, na Kaszubach – bar-
dzo dobrze się tam czuję, ale niestety rzadko 
w nim bywam. To tam mam swoją kotwicę. 
Psa nie mam. (śmiech) Po latach myślę sobie 
– bo może nie powiedziałem jeszcze ostat-
niego słowa i  parę lat zawodowych przede 
mną – że taka jest moja misja. Można powie-
dzieć, że najbardziej stałą rzeczą w  moim 
życiu jest zmiana. W Teatrze Muzycznym we 
Wrocławiu, w orkiestrze w Płocku, czy też 
w stołecznej „Romie” moja praca polegała 
na przeprowadzeniu dość zasadniczej refor-
my. Dotyczyła ona spraw organizacyjnych, 
ale przede wszystkim miała w  zasadniczy 
sposób zmienić artystyczne oblicze insty-
tucji. Z prowincjonalnej orkiestry w Płocku 
stworzyłem taką, która liczyła się na mapie 
Polski. Zapraszałem tam muzyków z ościen-
nych ośrodków jak Warszawa, Bydgoszcz czy 
Łódź, którzy gwarantowali doskonały poziom 
wykonawczy. W międzyczasie z Bogusławem 
Kaczyńskim zmieniłem oblicze warszaw-
skiej „Romy”. Doskonały zespół solistów, 
chóru, baletu i orkiestry mógł sprostać zada-
niom partytury zarówno dzieła operowego, 
jak i baletowego. W Lublinie natomiast stało 
się coś jeszcze bardziej spektakularnego. 
Poziom artystyczny Teatru Muzycznego był 
daleki od przeciętnej. Wydobywanie świet-
ności zespołu i  tworzenie sceny operowej 
było karkołomną sztuką. Jednak wysiłek mój 
nie poszedł na marne. Odtąd w Lublinie za-
gościła opera z prawdziwego zdarzenia od-
bierana przez dziesiątki tysięcy odbiorców. 
Taka była moja misja. Była ważniejsza od 
bardziej lub mniej perlistej indywidualnej 
kariery jako dyrygenta.

Co łączy pana z Tadeuszem Sygietyńskim?
To, że Tadeusz Sygietyński był dyrygentem 
i jednocześnie szefem zespołu. Jestem pierw-
szym po Sygietyńskim dyrektorem-dyrygen-
tem. „Po owocach go poznacie”, ale dziś czuję 
się jak odnowiciel testamentu założyciela 
„Mazowsza”. Z zespołem był związany tylko sie-
dem lat, ale skonstruował go w sposób doskona-
ły. Patrzę w jego partytury i widzę potężną fak-
turę orkiestrową. Widzę jego mocną rękę wy-
magającego mistrza, ale i mądrego, szlifującego 
swój diament kierownika. Wracam do jego spo-
sobu myślenia jako dyrygenta. Przywróciłem 
materiały nutowe, które były w  strzępkach, 
powiększyłem zespół orkiestrowy, chór i balet. 
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Wypełniłem treścią to, co napisał Sygietyński. Dzięki temu 
narodziła się inna energia, inna ekspresja, która przenosi 
się na śpiewających i tańczących. Bo to nieprawda, że moż-
na zatańczyć do każdej muzyki. Jesteśmy w przededniu 
wielkich wydarzeń. Rozstrzyga się sprawa współprowadze-
nia „Mazowsza” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Może czeka nas także zmiana nazwy…

„Sygietyńskiego to wnoszono na piedestał, to 
bezwzględnie szykanowano”, czytam w albumie o zespole 
„Mazowsze”. Dotyczy to każdego dyrektora tego zespołu?
Sygietyński żył w specyficznych czasach, ale my też w takich 
żyjemy. Wszyscy wiemy, że Mira Zimińska (Mira Zimińska–
Sygietyńska, po śmierci Tadeusza Sygietyńskiego kierowała 
zespołem „Mazowsze” – przyp. red.) nie była osobą łatwą. 

Takie trudne postaci dokonują największych przełomów. 
Dla współpracowników była zawsze wymagająca i rządzi-
ła twardą ręką. Tylko taka osoba mogła ten skomplikowa-
ny organizm, jakim jest zespół „Mazowsze” prowadzić. 

Jak się tu do pana mówi? Dyrektorze? Dyrygencie?
Dyrektorze lub maestro.

A zdarza się, że członkowie zespołu powiedzą 
„nauczycielu”?
Nie.

A chciałby pan?
Lubię uczyć. Mam sporo do przekazania i lubię to robić. 
Osoby, które przychodzą do zespołu są w zdecydowanej 
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większości ludźmi młodymi, którzy rozpoczynają swoją 
drogę zawodową. Potrzebują zatem opieki i  wsparcia. 
Chciałbym być tu inspiratorem i przewodnikiem.

Jakie główne wyzwanie stoi przed dyrektorem 
„Mazowsza” w XXI wieku?
Przywracam blask temu zespołowi. Mam satysfakcję 
z tego, że minęły lata stagnacji. Staram się poszukiwać 
nowych form przekazu artystycznego, które mogłyby 
poszerzyć repertuar zespołu i dotrzeć do jeszcze szerszej 
publiczności.

Z jakimi nowymi problemami spotyka się pan 
w pracy – takimi, których Zimińska czy Sygietyński 
na pewno nie mieli?
Myślę, że mieli większe. Wtedy naprawdę nie było łatwo. 
Sygietyński założył ten zespół, a potem go z niego wyrzu-
cono. To był z pewnością szok, zabliźnienie tej rany było 
bolesne. Wiem, że musimy odnowić ducha artystycznego 
w tym zespole. Odświeżyć siłę przekazu muzyki za pomo-
cą śpiewu i tańca. Nie chcę bylejakości – byle taniej, byle 
łatwiej. Nie ma drugiego takiego zespołu w Polsce jak nasz. 
To, co przekazywała Mira i Tadeusz, to zasady funkcjono-
wania zespołu – jak opowiadać te historie zapisane w par-
tyturach i układach choreograficznych. Bo przecież każdy 
pamięta, że w Mazowszu było zawsze równiutko, pięknie, 
z kindersztubą, ukłonami, elegancją, jednakowym uśmie-
chem. Osoby dobierane były pod względem urody i wieku 
– to wszystko miało i ma znaczenie. Daje nam to prawo do 
satysfakcji i dumy, że jesteśmy naprawdę ważną instytucją. 

Powiedział pan też, że „Mazowsze” jest jak 
narodowa reprezentacja w piłce nożnej. Więc 
jest pan selekcjonerem. Decyzje selekcjonera są 
niepodważalne i święte?

Na pewno działo się tak za czasów Tadeusza i Miry. Jest 
to pewna droga. Trzeba jednak polegać na współpra-
cownikach, a ja nie uzurpuję sobie prawa na przykład do 
wnikania w materię samego tańca. Nie znam się na nim. 
Mogę się jednak wypowiedzieć w kwestii wyrazu arty-
stycznego, bo w tym względzie mam duże doświadczenie. 
Umiem odróżnić to, co jest lepsze od czegoś słabszego. 
Wiem, o co tu chodzi.

Czy powiedział pan kiedyś: „Sygietyński byłby ze mnie 
zadowolony”?
Był gruntownie wykształcony, a w jego partyturach widać 
jego zmysł. W pozornie prostej muzyce współbrzmienia, 
które stosował, są bardzo wyrafinowane. Gładkie i łatwo 
przyswajalne przez przeciętnego odbiorcę melodie są 
podbudowane niesamowitą treścią orkiestracji. To moja 
podstawa w patrzeniu na muzykę i myślę, że Tadeusz po-
wiedziałby do mnie: „Jesteś na dobrej drodze”. 

Czy dyrektor „Mazowsza” i dyrygent orkiestry 
symfonicznej słucha tylko muzyki ludowej i klasycznej? 
Marzy mi się, aby powiedział pan, że ma w domu płyty 
Genesis albo Radiohead.
Mam kilka płyt z muzyką pop, ale nie słucham ich na co 
dzień. Zawsze fascynował mnie musical oraz symfoniczny 
jazz. Grałem z Michałem Urbaniakiem i dobrze to wspo-
minam. Od czasu do czasu warto zagrać inną muzykę, 
złapać oddech. Wiem, że często jest to krytykowane, ale we 
wszystkich aspektach widzę, że ten oddech i znalezienie 
energii w innej muzyce odświeża spojrzenie. W związku 
z tym chciałbym, aby „Mazowsze” spotykało się z różnymi 
artystami.

Czy dyryguje pan także w domu? Podczas wigilii ustawia 
pan rodzinę w rzędzie i każe śpiewać kolędy na głosy?
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Nie, nie. (śmiech) Wtedy niekoniecznie żyje 
się pracą. 

Niedługo minie rok od objęcia przez pana 
stanowiska dyrektora. Czas na rachunek 
sumienia? 
Jeszcze za wcześnie na podsumowanie. Dzieło 
jest nieskończone, ale myślę, że fundamenty 
są coraz mocniejsze. 

ENGLISH 

AN ARTIST AND A STRATEGIST

For the first time since the death of Tadeusz 
Sygietyński, the founder of the Folk Song and Dance 
Ensemble “Mazowsze”, the ensemble is managed 
by a director and conductor. Jacek Boniecki treats 
his work like a mission. He wants to make the 
ensemble popular again by showing its tradition 
and uniqueness. He is preparing schemes, planning 
tactics and devising strategies. Some of them are 
also written down in scores.

Why does a conductor wear a tailcoat?
I don’t know any historical reasons for it, I have 
never thought about it. But I think that the tail-
coat is the most formal and the most elegant 
option. The conductor isn’t associated with any 
silly stuff, but with directing performances that 
take place in elegant, beautiful concert halls, 
which requires people to act with dignity.

What is the conductor’s baton made of?
The material and the baton itself have 
been changing throughout the years. Jean-
Baptiste Lully, a  French conductor and 
composer, died because of using a  baton. 
It used to be similar to a mace; a conductor 
would beat the time by hitting the floor with 
it. Once, Lully hurt his big toe by accident. 
He developed gangrene and actually died 
because of using the baton. Later, there were 
mainly wooden batons, whereas nowadays 
glass fibre is used. My baton is made of glass 
fibre. I used to think that the weight or length 
of the baton is of no importance. But I can tell 
the difference now. If the baton is well-weight-
ed, it isn’t a  hindrance at work, it doesn’t 
cause any discomfort, you just don’t think 

about it. Changing this instrument, as it may 
seem, makes a difference, which affects the 
quality of directing.

How many batons have you got in your 
collection?
I have several of them, but I use three or four at 
most on a daily basis.

In general, parents usually decide to send 
their child to a music school when they see 
that the child has a talent. Was it the same 
in your case?
When I was in a kindergarten, some people 
who assessed children’s abilities stated I had 
a musical talent. My grandfather would go to 
work to Gdańsk, so I was sent to that school 
a year sooner. And I’m happy about it. After all 
these years, I know that I love music. 

Did you really become a conductor at the 
age of 14?
I demonstrated such an ability, and I suppose 
that my leadership skills were of importance 
as well. Then, when I was 14 years old, I would 
conduct amateur ensembles. It should be not-
ed that a conductor becomes a professional 
one after completing comprehensive conduc-
tor training. At the beginning, I played the 
violin; afterwards, I played the French horn 
and even before I was 14, I used to conduct 
by waving a pencil to the sounds of a vinyl 
record. There was a children’s choir in the 
Żabianka district. Józef Możdżer, the father 
of the jazzman Leszek Możdżer, knew about 
my interests and proposed me to conduct this 
choir. And that’s how it began.

What special abilities – apart from 
leadership skills – do you need to become 
a conductor?
As opposed to other professions, the conduc-
tor gets better with age. With time, you gain 
experience which translates into mature mu-
sical creation. It is clear that the conductor 
should be as good a musician as possible. But 
manual skills are necessary as well because 
they allow the conductor to communicate 
with the orchestra or the ensemble in a plas-

tic way. It is important as it determines the 
understanding. Gestures may convey a lot of 
meanings. With gestures, you can indicate 
the interpretation of a composition or the 
way to make a sound. Besides, such a per-
son must be musical, must be able to hear if 
someone is out of tune, but also to hear the co-
lours of sounds created in their imagination. 
This is the place where the real art begins. 
Apart from thorough knowledge of music, 
the conductor should know the possibilities 
of all instruments; therefore, the conductor 
is required to play all instruments at a basic 
level. They should be knowledgeable about 
instrumentation, which means they should 
know the rules of arranging a particular mel-
ody for an orchestra – namely for all instru-
ments. These abilities determine the quality 
of communication that is very intimate. The 
relationship with musicians is difficult to de-
scribe. Words don’t mean anything given the 
picture of individual, unique and unparal-
leled emotions.

Before a concert, you go on a stage and… 
What’s the first gesture that you make?
First of all, I greet the ensemble. Next, I bow to 
the audience. Then, I return to the orchestra 
and make a gesture for them to prepare. In 
general, I make a short eye contact with the or-
chestra. We arouse emotions which are to ac-
company our music. Therefore, this gesture is 
very important. The moment right before the 
performance determines the music a little. It 
would be hard to imagine an amused person 
performing “Requiem” by Mozart. Our spir-
it should be in line with the compositions we 
are going to play. And this moment creates the 
feeling of community on stage.

Have you ever cursed under your breath 
during a concert?
Not audibly, but I suppose I have, several times. 
It was because of a mistake, either made by 
a musician or resulting from misunderstand-
ing of my intentions. Such cracks that destroy 
your vision are very painful.

Before you became the director of 
“Mazowsze”, you had held positions in 
renowned theatres; for example, the position 
of a conductor in the Baltic Opera in Gdańsk 
or the director of the Musical Theatre 
“Roma” in Warsaw. What makes a conductor 
change their job? The term of employment? 
Prestige? New challenges?
Indeed, at the beginning of my career, I used 
to change my jobs frequently. It was for two 
main reasons. First, when I didn’t see any pos-
sibilities of artistic development for me and, 
second, when I got an offer of a position which 
seemed a better one to me.

J E S Z C Z E  Z A  WC Z E Ś N I E  N A 
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Changing theatres involves moving 
frequently. Therefore, it is difficult to buy 
a flat, plant some flowers in the garden and 
get a dog. 
I have one flat, in Kashubia – I  like it very 
much, but I  don’t spend much time there, 
unfortunately. This is my anchor. I don’t have 
a dog (laughing). After all these years, I think 
this is my mission. Perhaps, I haven’t said my 
last word and I have a few years of conduct-
ing ahead of me. I may say that changes are 
the most constant aspect of my life. In the 
Musical Theatre in Wrocław, in the orches-
tra in Płock, or in “Roma” in Warsaw, my job 
was to implement some major changes in the 
organisational structure, but primarily, in the 
artistic image of the institution. I transformed 
a provincial orchestra in Płock into an orches-
tra renowned nationwide. I invited musicians 
from neighbouring regions, such as Warsaw, 
Bydgoszcz or Łódź, who ensured top quality of 
performance. In the meantime, together with 
Bogusław Kaczyński, I changed the image of 
“Roma”. The great ensemble of soloists, choir, 
ballet and orchestra was able to perform both 
opera compositions as well as ballets. But what 
happened in Lublin was even more spectac-
ular. The artistic level of the Musical Theatre 
was far below the average. Developing the en-
semble and creating the opera stage was ardu-
ous. But my efforts didn’t go down the drain. 
Since that time, the opera house in Lublin has 
held performances watched by several thou-
sands of viewers. That was my mission. It was 
more important than a more or less successful 
individual career as a conductor.

What do you and Tadeusz Sygietyński have 
in common?
Tadeusz Sygietyński was the conductor and 
the head of the ensemble. I am the first direc-
tor and conductor after him. “By their fruit you 
will recognise them,” but I feel I’m preserving 
the heritage of the “Mazowsze” founder. He 
was in the ensemble only for seven years, 
but he developed it perfectly. When I look at 
his scores, I can see powerful orchestra tex-
ture. I can see his firm hand of a demanding 
master, but I can also see a wise manager pol-
ishing his diamond. I come back to his way of 
thinking as a conductor. I restored the scores, 
which were in shreds, I expanded the orches-
tra, the choir and the ballet ensemble. I add-
ed content to what Sygietyński wrote. Then, 
a new kind of energy and expression was born, 
which has had an effect on the singers and the 
dancers. It’s not true that you can dance to any 
kind of music. We’re on the eve of big events. 
Soon, a decision is to be made regarding the 
co-managing of “Mazowsze” by the Ministry 
of Culture and National Heritage. Perhaps, we 
may change the name as well…

In a book about the “Mazowsze” 
ensemble, it is said that “Sygietyński 
was either put on a pedestal or ruthlessly 
persecuted.” Does it pertain to every 
director of the ensemble?
Sygietyński lived in peculiar times, but 
so do we. We all know that Mira Zimińska 
(Mira Zimińska-Sygietyńska managed the 
“Mazowsze” ensemble after the death of 
Tadeusz Sygietyński – editor’s note) wasn’t 
an easy person to get along with. Such diffi-
cult people tend to make the greatest break-
throughs. She was always demanding towards 
her co-workers and she had a firm hand. Only 
such a person could manage this complex or-
ganism that the ensemble is. 

How do people call you here? Director? 
Conductor?
Director or maestro.

Do the members of the ensemble call you 
“a teacher” from time to time?
No, they don’t.

Would you like that?
I like teaching. I have a lot to say and I like 
doing it. People who join the ensemble are 
mostly young, and they have just embarked 
on their professional careers. Therefore, they 
need support and assistance. I’d like to in-
spire and guide them.

What is the biggest challenge for the 
director of “Mazowsze” in the 21st 
century?
I want the ensemble to recover its former glo-
ry. I’m satisfied with the fact that the years 
of stagnation are over. I’m looking for new 
ways of artistic expression that could expand 
the ensemble’s repertoire and reach an even 
greater audience.

What new problems do you face at work 
that Zimińska or Sygietyński surely didn’t 
have?
I suppose they had bigger problems. It wasn’t 
easy those days. Sygietyński set up the en-
semble and got fired from it later. It must 
have been a  shock, and I  suppose it was 
difficult to get over it. I know that we must 
revive the artistic spirit of the ensemble and 
refresh the strength of musical expression 
through singing and dancing. I don’t want it 
to be cheap – as cheap and easy as possible. 
There’s no other ensemble like ours in en-
tire Poland. What Mira and Tadeusz created 
were the basic rules on how to tell these sto-
ries written down in scores and choreogra-
phy. Everyone remembers that “Mazowsze” 
has always performed beautifully, with per-
fect timing, with bows, elegance and smiles. 

Members of the ensemble were selected ac-
cording to their appearance and age – it has 
all been of importance. It makes us satisfied 
and proud that we are a  really important 
institution. 

You said that “Mazowsze” is like our 
national football team. You’re the team 
manager then. Are your decisions final and 
irrevocable?
It used to be like that in the times of Tadeusz 
and Mira. It’s a solution of some kind. But you 
should rely on your co-workers, and I don’t 
usurp the right to interfere with the matter of 
dancing. I know nothing about it. I can only 
comment on the artistic expression because 
I have considerable experience in that field. 
I can tell the difference between something 
better and something worse. I know what it is 
about.

Have you ever said, “Sygietyński would 
approve of my work?”
He was highly educated, and I can see his ar-
tistic sense in his scores. The consonances 
he used in seemingly simple compositions 
are very sophisticated. The melodies, smooth 
and easy to listen to for an average listener, are 
accompanied by remarkable orchestration. 
I have the same approach to music and I be-
lieve that Tadeusz would tell me, “You're on 
the good way.” 

Does the director of “Mazowsze” and the 
conductor of a symphony orchestra listen to 
folk and classical music only? I’d love to hear 
you say that you have Genesis or Radiohead 
records at home.
I have a few pop music records, but I don’t 
listen to them very often. I’ve always been 
fascinated by musical and symphonic jazz. 
I played with Michał Urbaniak once and I have 
fond memories of that. From time to time, you 
should play other kinds of music, give yourself 
a break. I know that it’s often criticised, but 
I can see that this break and finding energy 
in other kinds of music refresh your atti-
tude. Therefore, I’d like “Mazowsze” to meet 
with various artists.

Do you also conduct at home? You know, 
put your family in a row and make them sing 
carols in parts?
No, not at all (laughing). This is a time to have 
a break from work. 

Soon it will be a year since you took up the 
position of the director. Is it a good time for 
the examination of conscience? 
It’s too soon for that. My work isn’t finished 
yet, but I think that the foundations are getting 
stronger each day. 
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GRZEGORZ KALINOWSKI, „ŚMIERĆ FRAJEROM. 
TAJEMNICA SKARBU ALA CAPONE”, WYD. 
MUZA, WARSZAWA 2016. 

Grzegorza Kalinowskiego znam od przeszło trzydziestu 
lat jako jednego z  największych gaduł, jakich kiedy-
kolwiek udało mi się spotkać. Zawsze miał niezwykłą 
łatwość narracji i aż dziw, że pisarzem zdecydował się 
zostać dopiero przed pięćdziesiątką. Ale kiedy już to się 
stało, od razu odniósł sukces i przebojem wdarł się do gro-
na autorów piszących wciągające czytadła.

„Tajemnica skarbu Ala Capone” to już trzecia część 
sagi o warszawskim cwaniaku Heniu Wciśle, w którego 
osobie widać uwspólnione fascynacje Kalinowskiego 
hollywoodzkimi filmami gangsterskimi („Ojciec 
chrzestny” Coppoli, „Nietykalni” De Palmy, „Dawno 
temu w Ameryce” Leone) oraz powieściami Edmunda 
Niziurskiego. Jej akcja dzieje się w Ameryce lat 20. i 30. 
XX wieku, w świecie gangsterów, prohibicji, zawodowe-
go boksu, golfa, awiacji i  jazzu. Miejscem akcji dwóch 
poprzednich części „Śmierci frajerom” (bo zachęcam, 
oczywiście, do przeczytania całej trylogii) jest Warszawa 
pierwszych dekad XX wieku, a autor wiedzie nas przez 
barwny kalejdoskop osób i  wydarzeń półświatka II 
Rzeczpospolitej.

Gangsterską sagę Kalinowskiego chwalili już wszyscy, 
którym ufać warto. I krytyk literacki Piotr Bratkowski 
(„Autor pokazał w swej trylogii, że historia Polski to nie 
męcząca celebra, ale fascynująca awantura”), i reżyser 
Juliusz Machulski („Łotrzykowska powieść, jakiej jesz-
cze nie było”), a nawet inni pisarze: Vincent V. Severski 
(„Zaginiony świat naszych przodków, bliski i  realny, 
wzruszający barwnym folklorem, zapomnianą gwarą”) 
oraz Sylwia Chutnik („Erudycja, nerw i poczucie humo-
ru: Kalinowski to mistrz warszawskich opowieści”).

Dziś chwalę ją i ja. 

ENGLISH

ONCE UPON A TIME IN POLAND

I have known Grzegorz Kalinowski for almost thirty 
years as one of the most talkative people I have ever met. 
He has always been apt at narration, and it is a wonder 
that he decided to become a writer only around his fif-
ties. But when he finally did, he immediately achieved 
success and rocketed to the top writers.

“Tajemnica skarbu Ala Capone” is the third part 
of the saga about a chap from Warsaw, Heniek Wcisło, 
who embodies Kalinowski’s merged fascinations for 
Hollywood gangster films (Coppola’s “Godfather”, 
De Palma’s “The Untouchables”, Leone’s “Once Upon 
a Time in America”) and for Edmund Niziurski’s novels. 
The story is set in the US, in the 1920s and 1930s, in the 
world of gangsters, prohibition, professional boxing, 
golf, aviation and jazz. The previous parts of the “Śmierć 
frajerom” saga (I  strongly recommend the entire tril-
ogy) are set in Warsaw in the first decades of the 20th 
century. The author shows us a colourful kaleidoscope 
of people and events of the underworld in the Second 
Polish Republic.

The saga has already been praised by everybody who 
should be trusted in this respect. It was recommended 
by Piotr Bratkowski, a literary critic (“The trilogy shows 
that the history of Poland is not a tiring celebration, but 
fascinating kerfuffle”); Juliusz Machulski, a film direc-
tor (“It is a scoundrel story, one of a kind”); and even 
other writers: Vincent V. Severski (“The lost world of 
our ancestors, close and real, moving with its colour-
ful folklore and forgotten dialect”) and Sylwia Chutnik 
(“Erudition, nerve and a sense of humour: Kalinowski is 
a master of Warsaw stories”).

And now I recommend it as well. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 

komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 

w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

CZŁOWIEK, 
KTÓRY 
URODZIŁ
DZIECKO
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MÓWIĄC O MACIERZYŃSTWIE W POLSCE, MAMY PRZED 
OCZAMI DWA STEREOTYPY. STARĄ DOBRĄ MATKĘ 
POLKĘ I NOWOCZESNĄ SUPERMAMĘ. KSIĄŻKA NATALII 
FIEDORCZUK „JAK POKOCHAĆ CENTRA HANDLOWE” 
POKAZUJE, ŻE JEST JESZCZE COŚ POMIĘDZY. TO POMIĘDZY 
CZASEM JEST NIEŁADNE, ALE WARTO O TYM MÓWIĆ.

NATALIA FIEDORCZUK



5 8 – 5 9 L U D Z I E  /  P E O P L E

Twoja debiutancka książka to opowieść o Matce 
Polce, której trochę przekrzywiła się aureola.
Pewnie tak, ale to ogólnie opowieść o człowieku, które-
mu przekrzywiła się aureola. Zależało mi na tym, żeby 
kryzys związany z posiadaniem dziecka przełożyć na 
bardziej uniwersalny język, zrozumiały także dla kogoś, 
kto tego dziecka nie urodził. To jest historia o tym, że ni-
gdy nie można być gotowym na takie zmiany. One mogą 
być różne – zmiana miejsca zamieszkania, śmierć kogoś 
bliskiego. Te zmiany nieraz weryfikują całokształt na-
szego myślenia o świecie. To jest opowieść o człowie-
ku w obliczu zmiany.

Nie opisałaś w niej swoich doświadczeń 
w odwzorowaniu 1:1.
Nie, myślę, że gdybym opowiedziała tylko o  swoich 
przeżyciach, książka byłaby dużo bardziej nudna. Moje 
doświadczenie co prawda też miało momenty kryzyso-
we i euforyczne, ale w „Jak pokochać centra handlowe” 
chciałam skupić się na, hm… dręczeniu swojej boha-
terki. To sposób na odpędzenie własnych demonów 
Mogę dzięki temu przepracowywać pewne problemy. 
Historię oparłam o rozmowy przeprowadzone z inny-
mi matkami, opisujące ten moment przemiany, który 
pomijają poradniki – moment kryzysu. Opowiada się 
o tym, co się po tej przemianie dzieje, ale co się dzieje 
w trakcie, tego nie chcemy słuchać. Bo to jest trud-
ne. Samo pisanie o  takiej sytuacji jest dość trudne, 
bo raz, że można samego siebie wpędzić w dół, to jesz-
cze zniechęcić czytelnika. Musiałam przeprowadzić tę 
narrację w określony sposób. Zazwyczaj świadectwa 
kryzysu są albo bardzo radykalne, albo nudne. Trudno 
nie otrzeć się o grafomanię. To tak jak przebywanie 
z człowiekiem w ciężkiej depresji – ono jest monotema-
tyczne, ciężkie i przybijające do ziemi. Często czujemy, 
że ktoś wyssał z nas siły. Nie chciałam, żeby ktoś się tak 
poczuł po lekturze. Chciałam natomiast pokazać, że są 
wśród nas ludzie, którzy przeżywają coś podobnego.

Czy twoja bohaterka, która jest amalgamatem 
różnych historii, jest w ogóle realna?
Mam za sobą doświadczenie depresji. Jestem przy-
zwyczajona do życia w sytuacji zagrożenia – depresja 
lubi wracać, to jest tego rodzaju przypadłość. Staram 
się o tym mówić i normalizować takie stwierdzenia. 
Oczywiście, ten stan przewija się przez całą opowieść, 
pojawia się i wraca. Towarzyszy bohaterce dopiero wte-
dy, kiedy się pojawia albo gdy jest wycofany, ale prowa-
dzi ją do myśli, które nie są akceptowalne społecznie. 
O stanach normalności nie piszę tak dużo, po to, żeby 
czytelnika nie zanudzić. To miało być takie studium 
procesu, który jest nieprzyjemny – dla bohaterki, i po-
średnio, dla czytelnika.

Dlatego obrałaś strategię pisania krótkimi pasażami?
Tak, bo jeśli by za długo czytać o jednej depresyjnej sy-
tuacji, to samemu można by nakryć się ciemną szmatą 
i nie wychodzić z mieszkania do końca dnia. Bardzo 
trudno jest o tym pisać i mówić. Z empatią dla osób, 
które coś takiego przeżywają, ale też dla tych, którzy 
nigdy się z tym nie spotkali i nie są gotowi na taką kon-
frontację, trzeba przemyśleć sposób, w jaki się o tym 
opowiada.

W polskiej literaturze najnowszej powstają 
świadectwa kryzysów. Autorzy przyznają się do 
swoich słabości. W zeszłym roku byli to Małgorzata 
Halber i jej „Najgorszy człowiek na świecie” i Juliusz 
Strachota z „Relaksem amerykańskim”. Jak twoja 
książka wpisuje się w ten nurt?
Rozmawiałam wczoraj z Małgosią Halber o tematach li-
terackich w ogóle, bo obie myślimy o nowych rzeczach, 
które u nas powstają. Zastanawiałam się nad motywem 
przewodnim mojej dotychczasowej twórczości, bio-
rąc pod uwagę też to, co wcześniej robiłam z muzyką. 
Dotychczas literatura opisywała zwycięzców. To były 
epickie historie. Nawet jeśli opisywały przegraną, była 
to spektakularna przegrana. Dzisiaj cały czas brakuje 
głosu osób, które ani nie przegrały, ani nie wygrały, 
tylko staczają swoje codzienne walki. Być może daje tu 
o sobie znać moje ukryte zaangażowanie społeczne, do 
którego bez bicia się przyznaję. Chodzi mi o głos tych, 
którzy są mało słyszalni. To chociażby głos kobiet. Na 
polskim gruncie świetnym przykładem takiej literatu-
ry jest „Kieszonkowy atlas kobiet” Sylwii Chutnik, któ-
ra ciepło i ciekawie o tym opowiada. Być może nasza 
płeć wymaga oddzielnej topografii do poruszania się 
po świecie literackim. Moja bohaterka, matka, to nie 
jest częsty bohater literacki.

A i figura pisarki, która wytworzyła się w XX 
wieku, to często figura kobiety, która zrezygnowała 
z macierzyństwa.
Albo zrezygnowała z życia, tak jak Sylvia Plath. Istnieje 
pogląd, że to jest nie do pogodzenia. Oczywiście jest 
to do pogodzenia i przykładem jest tu jedna z najbar-
dziej uwielbianych pisarek świata, Zadie Smith, która 
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też często oddaje głos osobom, które do tej pory w li-
teraturze nie były zbyt widoczne. To właśnie chciałam 
osiągnąć – uczynić widzialnymi tych z pozoru na mar-
ginesie, którzy tak naprawdę na marginesie nie są.

Mamy wizję literacką, mamy też tzw. lifestyle'ową, 
czyli obraz z kolorowych pism kobiecych. Tam matka 
jest bardzo widoczna, ale nieco inaczej przedstawiana 
niż jest to w rzeczywistości.
To jest kolejna misja do odhaczenia. Kobieta w XXI 
w. ma już tę możliwość robienia kariery – założe-
nia własnej firmy albo pracy na bardzo dobrze płat-
nym stanowisku, co oczywiście świetnie wygląda 
w  tych gazetach. Bo one pokazują właśnie „styl” życia. 
Macierzyństwo jest w tym wszystkim jakimś dodatko-
wym gadżetem. Oczywiście wszystkie kobiety mówią 
tam, że macierzyństwo je zmieniło, dopiero teraz po-
czuły, że żyją, itp. Bo potrzeba posiadania dziecka fak-
tycznie nie potrzebuje żadnego tłumaczenia – i u ko-
biet, i u mężczyzn. Natomiast przypisywanie tego do 
kolejnych powinności, mówienie, że to robi kobieta 
spełniona, jest lifestyle'ową pułapką.

Poza tym są blogi, są „instamoms”... Ostatnio prze-
czytałam o trendzie pt. „Millenial mothers” – to dziew-
czyny, które urodziły się w latach 90., mają dzieci, ale 

to absolutnie nic nie zmienia w ich życiu. Dalej jeżdżą 
na festiwale, z tym dzieckiem pod pachą, wyglądające 
jak nastolatki, ubrane w świetnych firmach odzieżo-
wych dla młodzieży. To jeszcze bardziej radykalne. 
Zakładanie, że po urodzeniu dziecka będzie można ro-
bić wszystko to, co się robiło przed, jest błędne, bo jed-
no dziecko da się zabrać na festiwal, a inne nie. Nigdy 
nie wiemy, jakie dziecko nam się urodzi, jaki będzie 
miało charakter, potrzeby.

Myślę, że te kreowane wymogi sprawiają, że zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni, boją się być rodzicami. 
Z czegoś trzeba będzie zrezygnować.
Zawsze się z czegoś rezygnuje – tak samo jak wybieramy 
podróż do Tajlandii zamiast do Chin. Wydaje mi się, że 
dobre jest, że istnieje coraz większe przyzwolenie na to, 
że nie każdy musi mieć dzieci. Deklaracja wśród mło-
dych kobiet – przynajmniej w środowisku wielkomiej-
skim – że nie chce się mieć dzieci, jest coraz bardziej 
akceptowana. Już nie mówi się: „Ty egoistko!”. Poza 
tym jest takie przekonanie: „Jak planowałaś dziecko, to 
nie możesz być przytłoczona tym, co się potem dzieje”. 
Otóż nie. Dopóki się tego nie przeżyje, nie wie się, jak 
się zareaguje dokładnie na taki rodzaj stresu. Nie wiemy, 
jakie to będzie dziecko, jakie kłopoty nas po drodze spo-
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tkają i jak na to zareagujemy. To jest trans-
formacja, której nie można przewidzieć. To 
nie jest tak, że na depresję poporodową czy 
kryzys w związku po urodzeniu się dziecka 
jesteśmy w stanie zareagować tym, że to 
dziecko było planowane, i  w  jakikolwiek 
sposób to tę sytuację anuluje. Absolutnie 
nie. Może właśnie te oczekiwania, pom-
powane w nas przez media, że jeżeli tylko 
się przygotujesz, to wszystko jest możliwe, 
powodują, że zderzenie z rzeczywistością 
jest tak bolesne.

Bardzo często pary, które leczą się z nie-
płodności, gdy w końcu jest ciąża i rodzi się 
potomek, mają problem. Takie osoby są 
bardzo narażone na depresję, bo poziom 
napięcia, jaki towarzyszy temu staraniu, to 
ogromne pragnienie dziecka nijak ma się 
do tego, jak zareagujemy, gdy się ono poja-
wi. To taki prztyczek w nos ogólnemu prze-
konaniu w naszej kulturze, że jak się na coś 
przygotujesz, to na pewno dasz radę. W ję-
zyku angielskim to się nazywa „resilience” 
(„odporność”). Można przygotować się, jak 
moja bohaterka, w materialnym wymiarze, 

ale nie całościowym. Myślę, że w wymiarze 
egzystencjalnym ta nieprzewidywalność 
jest nam bardzo potrzebna. 

ENGLISH

NATALIA FIEDORCZUK
A WOMAN WHO HAD A BABY

When you think about motherhood in Poland, two 
stereotypes come to your mind. The old good 
Polish Mother and the modern supermom. The 
book “Jak pokochać centra handlowe” by Natalia 
Fiedorczuk shows that there is also something 
in between. That “in between” is sometimes 
unattractive, but it is worth speaking about.

Your first book is a story of a Polish 
Mother whose halo tilted a bit.
I suppose so, but generally, it's a story of 
man whose halo tilted a bit. I strived to de-
pict the crisis related to having a baby by 
means of a more universal language that 
could be understood also by a person who 
hasn't had a baby. You can never be ready 
for such changes. They may vary – it may 
be moving to a different place or it may be 
a  death of a  close person. These changes 
often verify how we perceive the world. It's 
a story of man facing changes.

You didn't describe your experiences 
one-to-one.
No, I didn't. But I think that if I had described 
my experiences, the book would be much 
more boring. I  had my moments of crisis 
and euphoria, but in “Jak pokochać centra 
handlowe”, I wanted to focus on, well, tor-
menting my heroine. It’s my way to fight my 
own demons. Thus, I can go through some 
problems. I based the story on talks with 
other mothers, describing that moment of 
transformation which handbooks tend to 
overlook – the moment of crisis. We discuss 
what happens after that moment, but what 
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happens in between is something we don't 
want to know. Because it's difficult. Writing 
about such a situation is quite difficult be-
cause first, you can get yourself down and 
second, you may discourage your readers. 
A particular narration was essential. Stories 
of crisis are either very radical or boring. It’s 
hard not to come close to graphomania. It’s 
like being with someone who suffers from 
deep depression – it's monothematic, hard 
and dispiriting. We often come to feel emo-
tionally drained. I wouldn't like anybody to 
feel like that after reading my book. But my 
intention was to show that among us, there 
are people who are going through some-
thing like that.

Is your heroine, who is an amalgam of 
different stories, real at all?
I’ve experienced depression. I’m used to 
living in danger – depression tends to come 
back, it’s a condition like that. I try to speak 
about it to tame such statements. Of course, 
this condition is present throughout the 
story, it comes and goes. The heroine expe-
riences it only when it appears or when it goes 
away, but it evokes thoughts which are social-
ly unacceptable. I don't write much about the 
state of being normal in order not to bore the 
reader to death. My book was intended to be 
a study of a process that is unpleasant – to the 
heroine and, indirectly, to the reader.

Why did you choose to write in short 
passages?
If you were to read about one depressive 
situation for too long, you would be likely to 
wrap yourself in a dark blanket and stay at 
home all day long. It’s very difficult to write 
and talk about it. You should think over the 
way you describe it, to do it with empathy for 
those who are going through it, but also for 
those who have never experienced it and are 
not ready for such confrontation.



a baby does not require any further expla-
nations – both in the case of women and 
men. However, referring to it as a regular 
part of life – saying that this is what a ful-
filled woman does – is a lifestyle trap.

Not to mention blogs, “instamoms”, 
etc. Recently, I've read about a trend called 
“Millenial mothers” – these are girls born 
in the 90s who have children, but it chang-
es nothing in their lives. They still go to 
festivals, with a baby under their arm, look 
like teenagers, wear fashionable clothes. 
It’s even more radical. Assuming that when 
you have a baby, you will do whatever you 
used to do before is a  mistake because 
there are children whom you can take to 
a  festival and there are some whom you 
can’t take. We don’t know what our chil-
dren will be like, what kind of personality 
or needs they will have.

I think that creating such expectations 
makes both women and men afraid of 
becoming parents. They will have to give 
up something.
We give up things all the time – we decide 
to go to Thailand instead of China. In my 
opinion, it’s good that it is accepted that not 
everyone has to have children. It is accepted 
more and more often – at least in large cit-
ies – that young women declare they don't 
want to have children. Nobody says, “You're 
selfish!” On the other hand, it is said, “If 
you plan to have a child, you can't be over-
whelmed with what happens afterwards.” 
Not really. Until you experience it yourself, 
it’s impossible to know how you will respond 
to such a type of stress. We don't know what 
the child will be like, what difficulties we 
will face and how we will respond to it all. It’s 
a transformation that can't be predicted. It’s 
not true that in case of postnatal depression 
or a crisis in a relationship after the child is 
born, the fact that the child was planned will 
improve or change the situation. Absolutely 
not. Maybe all these expectations, aroused 
by the media, that everything is possible if 
you only prepare for it make it so difficult to 
accept the reality.

People who undergo infertility treat-
ment have problems when they finally have 
a child. They often suffer from depression 
because the tension they experience during 
the treatment, this longing to have a child, 
doesn't change our responses. It’s a bad joke 
played on the popular opinion prevailing 
in our culture that if you prepare for some-
thing, you will surely succeed. It is called re-
silience in English. You could prepare your-
self, like my heroine, in the material sense, 
but not entirely. I believe that we need this 
unpredictability in the existential sense. 

Polish contemporary literature includes 
stories of crisis. Authors admit 
their weaknesses. Last year, it was 
Małgorzata Halber and her “Najgorszy 
człowiek na świecie” and Juliusz 
Strachota “Relaks amerykański”. In what 
way does your book fit that trend?
I  talked to Małgosia Halber yesterday 
about literature in general because we both 
think about new things that are created 
in Poland. I've been wondering what the 
leitmotif of my works is, also taking into 
account my works in the field of music. 
So far, literature has described winners. 
These were epic stories. Even if a defeat 
was described, it was a spectacular defeat. 
Nowadays, stories of people who have nei-
ther won or lost, but who fight their bat-
tles every day, are still missing. Perhaps, 
it shows my ulterior social engagement, 
which I confess freely. I mean, the voice 
of those who are unheard, such as wom-
en. A perfect example of such literature 
in Poland is “Kieszonkowy atlas kobiet” 
by Sylwia Chutnik, who writes about it in 
a pleasant and interesting way. Maybe our 
sex requires separate topography in the 
world of literature. My heroine, the moth-
er, is not a popular character.

And the character of writer, which 
appeared in the 20th century, is 
often a woman who decided against 
motherhood.
Or decided against life, like Sylvia Plath 
did. It is said that it's impossible to recon-
cile being a writer and a mother. Of course 
it’s possible, and the best example is one of 
the most loved writers in the world, Zadie 
Smith, who also often gives voice to those 
who have been unheard so far. That’s what 
I wanted to achieve – to make visible those 
people who seem to play a secondary role, 
but in reality, they don't.

There is a literary perspective and 
a lifestyle perspective which is an image 
of mother in women's magazines. She 
is very visible there, but she is also 
presented in a bit different way than in 
the reality.
It’s another mission to undertake. In the 
21st century, women can make a career – 
set up a business or have a well-paid job, 
which looks great in magazines. Because 
that's the lifestyle they show. Motherhood 
is an extra. Of course, every woman says 
that motherhood has changed her, she 
finally feels alive, etc. The need to have 
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inął rok pod znakiem mocnych 
polskich debiutów. Gdyby Bartosz 
Kowalski nie zmasakrował swoje-

go „Placu zabaw” ostatnią sceną, skłonny 
byłbym uznać jego film za debiut zaiste wart 
wszelkich laurów. Młody reżyser jednak nie 
pojął jeszcze, że najważniejszym momentem 
w procesie powstawania filmu jest wyłączenie 
kamery w odpowiednim momencie. Ewentu-
alnie zasada „im mniej, tym lepiej” przyjęta 
przy stole montażowym. Annie Zameckiej, 
która cierpliwie realizowała „Komunię” przez 
cztery lata, wystarczyłoby pewnie materia-
łu na serial dokumentalny, ale zmieściła się 
w siedemdziesięciu trzech minutach. Rzecz 
dzieje się w  rodzinie, ale za kino familijne 
uznać go nie sposób. Raczej za dziarskie i sub-
telne zarazem kino społeczne wzmocnione 
humorem wczesnego Formana: bohatero-
wie, choć żyją w warunkach ekstremalnych, 
a  wiatrem im wieje w  oczy, zamiast wzbu-
dzać naszą litość, budzą sympatię. W pokoju 
z kuchnią żyją razem autystyczny nastolatek, 
sponiewierany wódą ojciec i bohaterka par ex-
cellence – kończąca gimnazjum dziewczyn-

ka, na której wątłych barkach trzyma się cała 
menażeria. Powiedzieć, że tylko ona w rodzi-
nie coś „ogarnia” to nic nie powiedzieć: Ola 
jest tzw. podmiotem wszechogarniającym  
– sprząta, gotuje, racjonalizuje budżet do-
mowy (co niełatwe w przypadku ojca, które-
go wódka pije), zajmuje się bratem, a nawet 
bacznie nadzoruje jego przygotowania do 
sakramentu, co zdaje się wynikać z nadziei 
na ponowne spojenie rodziny – wszak mat-
ka zaproszona na komunię nie będzie mogła 
się nie pojawić. Chłopak jest kimś w rodza-
ju pomyleńca bożego – dotknięty lekkim 
autyzmem posiadł dar mimowolnego „po-
etyzowania” języka, do wszystkiego miesza 
cytaty z filmów przyrodniczych, na których 
najwyraźniej ściśle się wychował (telewizor 
jako niania to jest niestety normalka w więk-
szości polskich domów). Czasem to jest 
po prostu niewymownie zabawne, czasem 
śmiech więźnie nam w gardle, na przykład 
wtedy, gdy Nikodem nazywa siebie ginącym 
gatunkiem. Jego prostoduszne pojmowanie 
dogmatów kościelnych ma moc pozornego 
bełkotu jurodiwych – jak choćby wtedy, gdy 
rozumując, że cnota to coś dobrego, jako trzy 
cnoty boskie wymienia wiarę, nadzieję i ob-
żarstwo (miłość się nie łapie, bo zakochani 
ludzie się całują, czyli grzeszą). Marzenia Oli 
o powrocie matki na łono rodziny spełnia-
ją się tylko po to, żeby ją z marzeń odrzeć. 
W najmocniejszej sekwencji filmu porywcza 
matka po ucieczce od kochanka wprowadza 
się do nich, ale rychło zauważyła, że w klitce 
ze zniedołężniałym mężem pijakiem, niepeł-
noprawnym umysłowo synem i przedwcze-
śnie dojrzałą córką nie ma już miejsca dla niej 
z niemowlęciem. Ten „powrót mamy” trwa 
niewiele dłużej niż montaż i demontaż dzie-
cięcego łóżeczka – demontaż cichy, żeby nie 
obudzić chrapiącego pośrodku pokoju ojca. 
Piekielnie mocne kino; patrz pan, Bartoszu 
Kowalski: nie trzeba gwałcić widowni, żeby 
wyszła z kina wstrząśnięta. 

ENGLISH

KOMUNIA DIRECTED BY 
ANNA ZAMECKA

It was a year of strong Polish debuts. If only 
Bartosz Kowalski hadn't massacred his “Plac 
zabaw” with the last scene, I would consider 
his debut worth all the laurels. The young di-
rector have not understood, though, that the 
most important moment in the film making 
process is switching off the camera at the 
right moment. Or the “less is more” rule would 
do when editing. Anna Zamacka, who has pa-
tiently been filming “Komunia” for four years, 
would have enough material for a documen-
tary series. She eventually fitted into seventy 
three minutes. The thing happens in a family, 
but it is not a family cinema. Rather a brave and 
subtle social one, intensified with a humour of 
early Forman: the heros, in spite of their living 
in extreme conditions, rather gain our sympa-
thy than raise mercy. In one room there live: 
an authistic teenager, a vodka troubled father 
and a heroine par excellence – a girl finishing 
middle school who holds the whole bunch 
together. To say that she is the only one who 
works out anything is to say nothing: Ola is the 
so called all-embracing entity – she cleans up, 
cooks, racionalises the house budget (which is 
uneasy with a drinking father), takes care of 
her brother, and even supervises his prepara-
tions for taking the sacrament, which seems to 
be a huge hope for the family to reunite – the 
mother, invited for the Eucharist, could not 
not show up. The boy is somewhat of a divine 
lunatic – affected with slight authism, he holds 
a gift of nonvolent “poetising” the language, in-
terlanding it with cites from nature films which 
he was raised on (a TV set as a nanny is unfor-
tunately a norm in majority of Polish homes). 
Sometimes it is simply unspeakably funny, 
sometimes the laughter sticks in our throats, 
like when Nikodem calls himself a vanishing 
spieces. His straightforward understanding 
of Church dogmas has a power of a colourable 
mumbling of the Fools of Christ – as when he, 
understanding that virtue is something good, 
calls divine virtues as faith, hope and gluttony 
(love is not included, for lovers kiss, therefore 
sin). Ola's dreams of her mother's return be-
come true only to rip the girl off . In the film's 
strongest scene the impulsive mother moves in 
the family after a fight with her lover, but soon 
she learns that a in a cubicle with an alcohilic 
husband, a mentally disabled son and a early 
mature daughter there is no place for her and 
her baby. That “return of the mother” lasts only 
a little longer than fixing and defixing the baby 
bed – a silent defixing, in order not to wake up 
the snoring father. A dreadfully powerful cin-
ema; see, mr. Bartosz Kowalski: one does not 
have to rape the audience to shake them. 
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.

K U L T U R A  /  C U L T U R E
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KOMUNIA
REŻ. ANNA ZAMECKA
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KAROLIN Y 
KISS



roku na rok coraz mocniej kiełkuje we mnie ziar-
no kobiecości. Szukam podatnego gruntu, tak 
dobrego, żeby móc powoli zapuszczać korzenie 

i być pewną, że chcę tutaj i nigdzie indziej. W związ-
ku z tym każda zima, rozkraczona gdzieś pomiędzy 
końcem tego, a początkiem tamtego, jest moim osobi-
stym, euforycznym rozrachunkiem. I przysięgam, że 
akurat wtedy niezmiennie dzieje się coś niezwykłego. 

Dojrzewam jako kobieta, przyszła żona i  czyjaś 
roztrzepana matka. Coraz lepiej rozumiem inne bab-
ki, o wiele łatwiej rozmawia mi się z nimi o nich, a kie-
dy siedzę z artystkami, to także o ich sztuce. I nie, że 
dlaczego, jak i po co, tylko prościej. Spontanicznie, 
szczerze i otwarcie. A wtedy, choćby się waliło i pali-
ło, pioruny biły, a hejterzy na rzęsach stawali w swo-
ich uwagach od czapy, ja ufam ich malarstwu. Im 
więcej poznaję, tym mniej zamkniętych klatek mam 
w głowie. Mniej zatrzaśniętych, hermetycznych bok-
sów, wypchanych po brzegi schematami. Dlatego, 
kiedy spotykam dziewczyny takie jak Karolina, 
wiem, że można robić coś jak się chce, bo tak. I na 
dodatek uzyskiwać w tym wszystkim piękne rezulta-
ty, efekty plastyczne i emocjonalne, utrwalone w bar-
wach i  wyrazach twarzy. Okej – jestem mazgajem, 
każde bezdomne zwierzę doprowadza mnie do rozpa-
czy, ale jak przychodzi do sztuki, to jestem bardziej 
ostrożna. Słucham-patrzę, patrzę-słucham i albo to 
czuję, albo uśmiecham się pogodnie wiedząc, że to 
po prostu nie dla mnie. Z portretami Karoliny mia-
łam szczęście, bo od razu, strzałą Amora, trafiły 
mnie prosto w czoło. Jasne, są świetnie namalowane 
charakterystycznymi pociągnięciami pędzla i  tak-
że w tym tkwi ich siła, ale mnie zawsze chodzi o coś 
więcej. O bardzo małe coś, ździebko nawet, w którym 
znajdę cząstkę siebie, a przy odrobinie szczęścia zu-
pełnie się z nim utożsamię. A w tych stonowanych, na 
pozór spokojnych przedstawieniach gości ogromny 
wręcz pierwiastek tego, co moim zdaniem odpowiada 
kobiecości. Bardzo osobista, indywidualna cząstka, 
przez każdą z nas rozumiana inaczej. Jest w nich doj-
rzałość, melancholia, pewność siebie i świadomość 
własnej sztuki jako skończonego, mówiącego we wła-
snym imieniu dzieła.

Ciut może chłodne, odrobinę zdystansowane, a jed-
nocześnie wybornie inteligentne kobiety Karoliny 
Kiss kazały mi na siebie dłużej patrzeć. Spoglądam im 
w oczy codziennie, krótszą chwilę rano, nieco wnikli-
wiej po zapadającym już szybko zmroku i chyba wresz-
cie wiem, na czym polega ich siła. Wiem, ale nie po-
wiem. Bo to moja siła, której nikt inny, w tym samym 
kształcie, nigdy nie zobaczy. 

ENGLISH 

FEMININITY OF KAROLINA KISS

Year by year a seed of femininity has been germinat-
ing in me. I look for fertile soil, rich enough to allow 
me to strike roots and be sure that I want to be here 
and nowhere else. Therefore, as I am straddling be-
tween the end of the year and the beginning of a new 
one, winter is my personal euphoric period of settle-
ment. And I swear that something extraordinary al-
ways happens then. 

I  grow as a  woman, future wife and someone’s 
absent-minded mother. I  get to understand other 
women better; it’s easier to talk to them about them. 
When I’m talking to artists, it’s easier to talk about 
their art and works as well. And it’s not like “why, 
how and what for”, but it’s just easier. These con-
versations are spontaneous, honest and frank. And 
then, come rain or shine, despite all these haters get-
ting mad, I believe their paintings. The more I learn 
and know, the fewer closed cages I have in my head. 
The fewer latched, airtight boxes, filled to capaci-
ty with schemes. That’s why when I meet girls like 
Karolina, I know that it’s possible to do whatever you 
want, just because. What’s more, you can produce 
such beautiful results, vivid and emotional effects, 
preserved in colours and facial expressions. Fine 
– I’m a cry-baby, every homeless animal drives me 
to despair, but when it comes to art, I’m more care-
ful. I  listen and look, I  look and listen, and either 
I feel it or I smile warmly and know that it’s just not 
for me. I was lucky with Karolina’s portraits – from 
the very beginning, I was struck with Cupid’s arrow. 
Well, they’re well-painted with characteristic brush 
strokes, and that’s why they're so powerful, but I al-
ways expect more. I  expect a  little something, an 
itty-bitty something, in which I will find a piece of 
myself, and if I’m lucky, I’ll identify with it. And in 
these toned down, seemingly calm representations 
of guests, I’ve found a huge part of what I associate 
with femininity. A very personal, individual element, 
perceived in a different way by everyone. They com-
bine maturity, melancholy, self-confidence and the 
awareness of art as something absolute, of a work of 
art in its own right.

They're a bit cold, a bit distanced, and at the same 
time, Karolina Kiss’ exquisitely intelligent women 
made me look at them longer. I look into their eyes ev-
ery day, a shorter while in the morning, and a longer 
one when the dusk comes, and I finally know where 
their strength lies. I know, but I won’t tell. Because 
it’s my strength, impossible to be seen by anyone else 
in the same form. 

K O B I E C O Ś Ć  K A R O L I N Y  K I S S

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.

Z
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ozmowa, której zapis mieli państwo 
okazję czytać, miała miejsce w listopa-
dzie 2015 roku, następnego dnia po me-

czu z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów. 
Miałem jeszcze świeżo w głowie trybuny Al-
lianz Arena wykrzykujące nazwisko „Lewan-
dowski”. Miałem też w pamięci to wszystko, 
co na murawie robił polski piłkarz. Z piłką, 
bez piłki i poza obiektywami kamer transmi-
tującymi mecz do telewizji na całym świecie. 
I właśnie wtedy, następnego dnia, Robert po-
wiedział: „Chcę być najlepszy w historii”.

Panie i panowie, to się właśnie dzieje. Ta-
kie przekonanie ogarnęło mnie kiedy Lewan-
dowski najpierw zamknął usta wszystkim 
niedowiarkom zdobywając bramkę z rzutu 
wolnego w Bundeslidze w meczu z FSV Mainz, 
a potem zrobił dokładnie to samo w spotka-
niu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Dokład-
nie to samo, bo z tego samego miejsca na bo-

The conversation that you could read took 
place in November 2015, the day after 
a Champions League match with Olympiacos 
Piraeus. I  could still hear the crowds of the 
Allianz Arena scream Lewandowski’s name. 
I could also see everything that he was doing 
on the field. With a ball, without it and away 
from the cameras transmitting the match to 
televisions across the world. It was then, the 
following day, that Lewandowski said: “I want 
to be the best in history”.

Ladies and gentlemen, it is happening 
now. This is what I thought when Lewand-
owski shut the mouths of anyone who doubt-
ed him by scoring a goal in a direct free kick 
in Bundesliga against FSV Main and then did 
the same exact thing in a Champions League 
match with Atletico Madrid. The same exact 
thing, because he kicked identically from the 
same spot on the field and the ball landed in 
the same part of the rival’s goal. This cannot 
be done by a  mediocre player. You have to 
LEARN how to do this, you have to train late 
and WANT to master this.

How did Cristiano Ronaldo become the 
world’s best football player? His trainings did 
not end with the end of the training sessions. 
The Portuguese player would stay on the 
field, ask a goalie for help (sometimes it was 
Jerzy Dudek, a former reserve goalie of Real 
Madrid), put up a wall and perform dozens 
of free kicks. Robert Lewandowski reached 
perfection in a similar way. The outcome? Af-
ter those two free kicks many said: “He has 
everything”.

Yet, he does not have the Golden Ball. 
And not much indicates that he will ever get 
it. 2016 was not an outstanding year but it was 
good enough not to get classified as 16th in the 
France Football plebiscite. Maybe the elector-
al law was at fault. Or maybe they liked Ron-
aldo and Messi so much that they just judged 
everyone else as equal. Le Cabaret, as Robert 
described it on one social media platform, 
referring to one of the organizers of the plebi-
scite. He probably knew then that the next 
day, when signing a new contract with Bay-
ern, he will become the highest paid player in 
Bundesliga… although only the 16th best play-
er in the world, according to France Football. 
Did Bayern make a mistake? 

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

NAJ
      LEPSZY

PAMIĘTACIE LUTOWY NUMER NASZEGO MAGAZYNU? NA OKŁADCE 
MŁODY CZŁOWIEK W PŁASZCZU. JEGO SPOJRZENIE HIPNOTYZUJE 
I ZDRADZA PEWNOŚĆ SIEBIE. ROBERT LEWANDOWSKI. WYWIAD Z NIM 
ZATYTUŁOWAŁEM WTEDY JEGO SŁOWAMI: „CHCĘ BYĆ NAJLEPSZY 
W HISTORII”. OŚMIELĘ SIĘ STWIERDZIĆ, ŻE CO CHCIAŁ TO MA.

Więce j  na anywhere . p l

isku uderzył identycznie, a piłka wylądowała 
w  tej samej części bramki rywala. Takich 
rzeczy nie robi byle piłkarz. Tego trzeba się 
NAUCZYĆ, trzeba zostawać po treningach 
i CHCIEĆ to wytrenować.

W jaki sposób najlepszym piłkarzem świa-
ta stał się Cristiano Ronaldo? Jego trening nie 
kończył się wraz z zakończeniem zajęć przez 
szkoleniowca. Portugalczyk zostawał na mura-
wie, prosił o pomoc bramkarza (bywało, że Je-
rzego Dudka – swego czasu rezerwowego bram-
karza Realu Madryt) ustawiał mur i wykonywał 
dziesiątki rzutów wolnych. W podobny sposób 
do perfekcji dochodził Robert Lewandowski. 
Efekt – po tych dwóch rzutach wolnych wielo-
krotnie padało zdanie: „On ma już wszystko”.

Nie ma natomiast Złotej Piłki. I niewiele 
wskazuje na to, że ją będzie kiedykolwiek 
miał. Rok 2016 nie był wybitny, ale wystar-
czająco dobry, by nie być sklasyfikowanym 
na szesnastym miejscu plebiscytu France 
Football. Może zawiniła ordynacja wyborcza. 
A może tak zapatrzono się w Ronaldo i Mes-
siego, że pozostałych obdzielono po równo. 
Le Cabaret, jak napisał na portalu społeczno-
ściowym Robert, nawiązując do kraju organi-
zatora plebiscytu. Chyba już wtedy wiedział, 
że następnego dnia, podpisując nowy kon-
trakt z Bayernem, stanie się najlepiej opła-
canym piłkarzem Bundesligi… Choć szes-
nastym na świecie według France Football. 
Bayern się pomylił? 

ENGLISH

THE BEST

Do you remember our February issue? With 
a young man in a coat on the cover. His eyes were 
hypnotizing and full of self-confidence. Robert 
Lewandowski. I titled his interview then with his 
quote: “I want to be the best in history”. And now 
I can say that he got what he wanted.
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MIŁOŚĆ NIE ZNA GRANIC. A JUŻ W SZCZEGÓLNOŚCI TA DO SAMOCHODÓW. DLATEGO 
TEŻ POSIADACZE SAMOCHODÓW PORSCHE NIE SZCZĘDZĄ ŚRODKÓW, ABY DAĆ IM 
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE. JEDNAK Z CZASEM TO PRZESTAJE WYSTARCZAĆ, BO 

UKOCHANĄ MARKĘ CHCE SIĘ CHŁONĄĆ CAŁYM SOBĄ. PORSCHE CENTRUM SOPOT 
DOSKONALE TO ROZUMIE. I WYCHODZI TYM PRAGNIENIOM NAPRZECIW.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

DIABEŁ TKWI 
W SZCZEGÓŁACH



ANNA  
NAZAROWICZ

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

eden z  najwybitniejszych współcze-
snych twórców wzornictwa, Philippe 
Starck, często podkreśla, że dobrze 

zaprojektowane przedmioty należą się każ-
demu. Ród Porsche wiedział o tym znacznie 
wcześniej. Profesor Ferdynand Aleksander 
Porsche, wnuk założyciela marki Porsche, 
w  1972 roku powołał do życia Porsche 
Design Studio. Początkowo siedziba znaj-
dowała się w Stuttgarcie, dwa lata później 
przeniosła się do Zell Am See w Austrii. To 
właśnie tam 18-osobowy zespół oddaje się 
bez reszty projektowaniu samochodów. 
Ale nie tylko. Na liście znajdują się również 
ubrania, galanteria skórzana, zegarki, wyro-
by jubilerskie, artykuły piśmienne, okulary 
oraz elektronika. Każdy z tych przedmiotów 
to popis współczesnego designu; charakte-
ryzuje się wyjątkowo czystą i prostą formą 
oraz doborem doskonałych materiałów. 
Wzornictwo Porsche niejednokrotnie było 

J nagradzane, a prestiżowa nagroda Red Dot 
Awards przyznana Porsche 911 Targa 4 jest 
tylko jedną z wielu.

Cała rodzina akcesoriów sygnowanych 
znakiem Porsche została zebrana w Porsche 
Centrum Sopot pod nazwą Porsche Driver’s 
Selection i stanowi nie lada gratkę dla każ-
dego miłośnika marki. Na uwagę zasługuje 
fakt, że niektóre z  nich łączy z  samocho-
dami Porsche coś znacznie więcej, niż tyl-
ko znaczek. Torba z kolekcji Motorsport 
Collection zamiast paska ma wszyty auten-
tyczny pas bezpieczeństwa. Z kolei produk-
ty takie jak etui na telefon zostały uszyte 
dokładnie z tej samej skóry (oraz alcantary), 
która jest wykorzystywana do wykańczania 
wnętrz samochodów Porsche. Wyobraźnia 
projektantów poszła jednak znacznie da-
lej, a najlepszym tego przykładem są bluzy 
z kolekcji Martini Racing, które od spodu 
mają wyszytą historię rajdów z udziałem 

D I A B E Ł  T K W I  W  S Z C Z E G Ó Ł A C H

Porsche, m.in. 24-godzinnych wyścigów 
Le Mans. Kolekcja ta, będąca hołdem dla 
czasów, w  których firma Martini&Rossi 
została sponsorem, a Porsche odnosiło nie-
kończące się pasmo zwycięstw, obejmuje 
również kurtki, bagaże, okulary przeciw-
słoneczne, klapki, ręczniki. Jest zatem 
w czym wybierać.

Do imponującej historii wyścigów 
Porsche nawiązują również kolekcje Racing 
Collection oraz Motorsport Collection. 
Ale nie zabrakło też linii dedykowanych 
modelom samochodów, które na kartach 
historii zapisały się najmocniej. A takimi 
bez wątpienia są Porsche 918 (918 Spyder 
Collections), Porsche 911 (911 Collection 
z przewagą czerni i czerwieni), 917 Salzburg 
(pierwsze auta, które na początku lat 70-
tych wygrywały Le Mans), RS 2.7 (RS 2.7 
Collection) oraz Classic poświęcona mo-
delom 356 i 901. Prawdziwym rarytasem są 
produkty limitowane: walizki, rowery oraz 
niektóre modele samochodów. Na produk-
cję oraz malowanie tych ostatnich zgodę 
od Porsche otrzymała tylko jedna firma. 
To, co jednak robi największe wrażenie, 
to elementy do wystroju wnętrz. Półka na 
książki wykonana z  tylnego spojlera od 
Porsche 911 GT3 Cup skutecznie przykuwa 
uwagę nie tylko miłośników motoryzacji. 
Tu nie ma mowy o żadnych półśrodkach; 
spojler jest wykonany z włókna węglowego 
oraz czarnego, anodowanego aluminium 
aby w żaden sposób nie odbiegał od orygi-
nału. Podobnie jak fotel biurowy, do budo-
wy którego posłużył oryginał z Porsche 911 
Carrera. Elektryczna regulacja kąta pochy-

W Z O R N I C T WO  P O R S C H E 
N I E J E D N O K RO T N I E  B Y Ł O 
N AG R A D Z A N E ,  A   P R E S T I Ż OWA 
N AG RO DA  R E D  D O T  AWA R D S 
P R Z Y Z N A N A  P O R S C H E 
911  TA RG A  4  J E S T  T Y L KO 
J E D N Ą  Z   W I E L U.
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lenia oparcia zasilana z akumulatora oraz regulowane 
podłokietniki sprawiają, że chce się w nim spędzać całe 
życie. Wprawdzie jego masa (35 kg) jest spora, ale pięć 
rolek skutecznie ułatwia jego przemieszczanie. Wisienką 
na tym torcie jest zegar ścienny zbudowany na bazie fe-
lgi z Porsche 911 Turbo o średnicy 20 cali. Wprawdzie za 
posiadane takich mebli trzeba zapłacić wysoką cenę ale 
przecież wiemy, że warto kierować się sentencją Vivenne 
Westwood: „Kupuj mniej, wybieraj mądrzej”. 

ENGLISH

THE DEVIL IS IN THE DETAILS

Love is unconditional. Especially that towards cars. This is why 
the owners of Porsche cars will do everything in their power 
to give them what is best. But sometimes this is not enough 
because they want to experience their beloved brand to the 
fullest. Sopot Porsche Centre understands this. And goes out of 
its way to meet your expectations.

Philippe Starck, one of the most prominent industrial 
designers, often emphasises that everyone deserves well-
-designed objects. The Porsche family knew that much 
earlier. In 1972 professor Ferdinand Alexander Porsche, 
grandson of the creator of Porsche brand, created the 
Porsche Design Studio. Initially it was located in Stuttgart 
but two years later relocated to Zell Am See, Austria. This 
is where the 18 person team devotes itself to designing 
cars. But not just them. On their list there are also clothes, 
leather goods, watches, jewellery, stationery, glasses and 
electronics. Each and every one of these items is a gem of 
modern design; witch a characteristic, exceptional cle-
anliness, plain form and made out of exquisite materials. 
Porsche industrial design was often recognized and the 
prestigious Red Dot Award for Porsche 911 Targa 4 is only 
one of many that the brand received.

The whole family of accessorises under Porsche’s 
symbol was collected in Sopot Porsche Centre under 
Porsche Driver’s Selection and is a real treat for any 
fan of the brand. It is worth mentioning that some of 
these items have much more in common with Porsche 
cars than just a  logo. A  bag from the Motorsport 
Collection has a real safety belt instead of a regular 
one. And such products as phone cases were sewed 
from the same leather (and alcantara) that is used for 
the interior of Porsche cars. And the creators’ imagi-
nation went much further; the best examples are swe-
atshirts from the Martini Racing collection that have 
the history of rallies in which Porsche participated 
(including the 24h long Le Mans races) embroidered 
on the inside. This collection, a tribute to the times in 
which the Martini&Rossi company became a sponsor 
and Porsche was experiencing an unending line of suc-
cesses, also includes jackets, luggage, sunglasses, flip-
-flops and towels. So you have plenty to choose from.

Racing Collection and Motorsport Collection are also 
drawing from Porsche’s impressive racing history. But 
there are also collections commemorating cars which 
left strongest marks on history. And these undoubte-
dly are: Porsche 918 (918 Spyder Collections), Porsche 
911 (911 Collection in black and red), 917 Salzburg (the 
first cars wining Le Mans in early 70s), RS 2.7 (RS 2.7 
Collection) and Classic, devoted to models 356 and 901. 
A real treat are pieces from the limited collection: lugga-
ge, bicycles and some models of cars. Porsche allowed 
only one company to produce and paint them. Still, the 
most impressive things are the elements of interior desi-
gn. A bookcase made out of the back spoiler of Porsche 
911 GT3 Cup draws the attention of not only fans of the 
automotive. There is no place here for half-efforts: the 
spoiler is made out of carbon fibre and black, anodised 
aluminium so that it is as close to the original as possi-
ble. Like an office chair inspired by the original Porsche 
911 Carrera. Electric regulation of the grade angle of the 
back is powered from an accumulator and regulated ar-
mrests make you want to spend your whole life in it. Yes, 
it weights quite a lot (35kg) but five rolls make it easy to 
move. A cherry on top is a wall clock based on a Porsche 
911 Turbo 20in diameter rim. It is true that you have to 
pay a high price to own such furniture but we all know 
that we should follow Vivienne Westwood’s advice and 
“Buy less, choose well”. 

W I S I E N K Ą  N A  T Y M 
T O RC I E  J E S T  Z E G A R 

Ś C I E N N Y  Z B U D OWA N Y 
N A  B A Z I E  F E L G I 

Z   P O R S C H E  911  T U R B O 
O   Ś R E D N I C Y  2 0  C A L I .





amy stałą ekipę. Dwóch komentatorów: Sergiusz 
Ryczel i Tomek Więcek, do tego wydawca Kuba 
Brzozowski i ja, piszący te słowa. Z cyklem Drift 

Masters Grand Prix jesteśmy już trzeci sezon. Każdy kolej-
ny jest lepszy, bardziej emocjonujący, ognisty i głośny. Co-
raz wyraźniej eksplodują też emocje, zarówno wśród oglą-
dających, jak i kierowców.

– Rozwijamy się bardzo szybko, dynamicznie. Teamy są 
coraz bardziej profesjonalne, kierowcy coraz lepsi – mówi 
dyrektor cyklu Drift Masters Grand Prix Tomasz Chwastek.

- Zaczęli Japończycy. To tam to wszystko się narodziło 
i rozkręciło w błyskawicznym tempie – opowiada Maciej 
Polody, dyrektor techniczny DM GP. – Mają tak wysoki po-
ziom, że potrafią w trakcie jazdy zapukać rywalowi w szybę.

Drifting to nie wyścigi samochodowe. Tu nie wygry-
wa kierowca pierwszy mijający linię mety. Wygrywa kie-
rowca precyzyjniejszy, bardziej skoncentrowany. I ten 
dysponujący bardziej niezawodnym autem. Drifting to 
taniec. I to w parach.

M

7 4 – 7 5

Z DALEKA WIDAĆ KŁĘBY DYMU. SŁYCHAĆ 
RYK SILNIKÓW. NIE BYLE JAKICH, BO MOC 
NIEKTÓRYCH Z NICH TO PRAWIE 1000 KONI 
MECHANICZNYCH. IDZIEMY WPROST DO 
DŻUNGLI SAMOCHODOWEJ, W KTÓREJ DZIKIE 
STWORY PĘDZĄ PRZED SIEBIE BOKIEM.

Idziemy przez park maszyn. Mijamy kolejnych me-
chaników i kierowców grzebiących przy swoich maszy-
nach. Z każdym z nich wymieniamy kilka zdań. Wszyscy 
uśmiechnięci, zadowoleni, że znów mogą palić opony. Pod-
ekscytowani, że tym razem mogą to robić w Rydze – sto-
licy Łotwy. Od ostatnich zawodów w Płocku minęły trzy 
miesiące.

– Od tamtego momentu ani razu nie jeździłem swoim 
driftowozem – mówi Maciek Jarkiewicz.

Kilka metrów dalej samochód przygotowuje ekipa Kuby 
Przygońskiego, który jeździ niemal non stop. Ale drifting 
jest dla niego odskocznią. Jego życie samochodowe toczy 
się od Dakaru do Dakaru. Tu, na torach driftingowych, dys-
ponuje najmocniejszym samochodem. Ale mimo że potra-
fi cudownie panować nad tymi mechanicznymi końmi, to 
jednak prawdziwym wirtuozem wśród drifterów jest dużo 
młodszy Piotr Więcek. Zjeżdża właśnie z toru po treningu. 
Urwany zderzak, resztki trawy wokół jednego z kół. Uśmie-
cha się gdy nas dostrzega.

BOKIEM

TEKST Wojciech Zawioła ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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– Jak jest? – pytamy przybijając „piątkę” 
przez uchyloną szybę.

– Zrobimy małe poprawki i zaraz będę 
gotowy – odpowiada nie przestając się 
uśmiechać.

Driftować zaczął na PlayStation. Ojciec py-
tał go wtedy patrząc w ekran: „Co to jest?”. Ale 
potem wciągnął się na tyle mocno, że teraz jest 
jednym z największych sponsorów tego spor-
tu w Polsce. Jego BudMat wkręcił się między 
innymi w piłkarską Wisłę Płock by móc na sta-
dionie imienia Kazimierza Górskiego utrzy-
mać tor do driftingu.

Tuż za Piotrem pojawia się Adam Zalewski. 
Jeszcze niedawno mówiliśmy o nim Adaś, bo 
był najmłodszym kierowcą w stawce. Nie miał 
jeszcze prawa jazdy a już był  zwycięzcą zawo-
dów. Miał 15 lat. Teraz już nie wypada mówić 
o nim Adaś.

– Jest mi obojętne czy tor jest szybki czy 
techniczny – mówi tuż po treningowym 
przejeździe.

Na jednym z  torów zabiera mnie na 
przejażdżkę. Różni się ona od nawet naj-
bardziej brawurowej jazdy ulicami miasta. 
Mam wrażenie, że lada chwila uderzymy 

B O K I E M
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N A  S Z Y B K I C H  T O R AC H 
RO Z P Ę D Z A JĄ  S I Ę  N AW E T 

D O  16 0  K M / H  I   Z   TĄ 
P R Ę D KO Ś C I Ą  W PA DA JĄ 

W   KO N T RO L OWA N Y 
P O Ś L I Z G .  U C Z TA  D L A  O K A . 
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SIDEWAYS

You can see smoke from a distance. And hear the roar of the 
engines. The engines that have up to 1000hp. We are going 
straight into the auto jungle, in which wild animals are racing 
sideways.

We have a set team. Two commentators: Sergiusz Ryc-
zel and Tomek Więcek; the editor Kuba Brzozowski and 
I, who writes these words. It is our third season with the 
Drift Masters Grand Prix cycle. Each one is better than 
the last: more exiting, fiery and loud. Emotions are more 
explosive, both of the viewers and the drivers.

“We are developing very quickly and dynamically. 
Our teams are more professional and drivers are better” 
says the Drift Masters Grand Prix cycle director, Tomasz 
Chwastek.

“Japanese were the ones to start. It was all born there 
and it has developed instantly” says the technical director 
of the DM GP, Maciej Polody. “They have such a high level 
that they can knock on their rival’s window while driving”.

Drifting is not car racing. It is not won by the first driv-
er who crosses the finish line. It is won by the driver who is 
more precise, better concentrated. And the one who has 
the most reliable trump. Drifting is a dance. In pairs.

bokiem samochodu w betonowe separatory. Ale „Ru-
bik”, jak o Zalewskim mówi się w środowisku driftngo-
wym, spokojnie panuje nad autem. W  końcu obiecał 
mi: „Będę o ciebie dbał”.

Na szybkich torach rozpędzają się nawet do 160 
km/h i z tą prędkością wpadają w kontrolowany poślizg. 
Uczta dla oka. Jeżdżą na profesjonalnych torach, stadio-
nach, ale też na parkingach przy centrach handlowych. 
Przy najwyższym stopniu bezpieczeństwa. Bo tak trze-
ba, taka jest organizacja Drift Masters Grand Prix.

Teraz jest zima. Ale czekamy już na wiosnę…i  na 
ten ryk silników. 

Więce j  na anywhere . p l



We are walking through a park of ma-
chines. We are passing mechanics and driv-
ers tinkering on their machines. We ex-
change a few sentences with each of them. 
They are all smiling, happy that they can 
burn rubber again. Exited that this time 
they get to do it in Riga, the capitol of Latvia. 
It has been three months since the last com-
petition in Płock.

“I  have not driven my auto-drift since 
then”, says Maciek Jarkiewicz.

A few meters away a team is preparing 
Kuba Przygoński’s car, who is driving prac-
tically nonstop. But drifting is his way of es-
caping. His auto life runs between Dakars. 
Here, on the drifting track, he has the stron-
gest car. And although he can wonderfully 
control these mechanical horses the big-
gest virtuoso amongst drifters is the much 
younger Piotr Więcek. He is coming down 
from the track after his training right now. 
Torn off bumper, bits of grass around one of 
the wheels. He smiles when he sees us.

“How is it?”, we ask, giving him high-
fives through the open window.

“We will make small improvements and 
I will be ready in a moment”, he answers, not 
stopping smiling.

He started drifting on a PlayStation. His 
father would look at the screen and ask: 
“What is this?”. But later he was sucked in 
so hard that he is now one of the biggest 

sponsors of this sport in Poland. His BudMat 
is cooperating, amongst others, with Wisła 
Płock football, so that he can keep a drifting 
track on the Kaziemierz Górecki stadium.

Adam Zalewski appears right behind Pi-
otr. Not long ago we were calling him “Adaś”, 
he was the youngest driver in the set. He did 
not have a  driving licence yet and he was 
already the youngest winner of the compe-
tition. He was 15 years old. Right now you 
would not call him “Adaś”.

“I do not care if the track is fast or techni-
cal”, he says after his training lap.

He takes me on a  ride on one of the 
tracks. It differs from the most daring ride 
down city streets. I feel like we will hit the 
concrete separators with our side at any 
moment. But “Rubik” (as they call Zalews-
ki in the drifting world) calmly controls 
the car. After all, he promised: “I will take 
care of you”.

On fast tracks they reach even 160km/h 
and with that speed go into a  controlled 
slide. A real feast for the eyes. They are driv-
ing on professional tracks, stadiums, but 
also on shopping centre parking lots. With 
the highest level of safety. This is how it must 
be done, this is the Drift Masters Grand Prix 
organization.

We have winter now. But we are al-
ready waiting for spring… and for that 
roar of the engines. 

B O K I E M
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BMW i3 
JUTRO ZACZYNA 
SIĘ DZIŚ

7 8 – 7 9 T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

SAMOCHODY NAPĘDZANE PRĄDEM? JESZCZE DO NIEDAWNA NIE ŚNIŁO 
SIĘ TO FILOZOFOM. ALE JAK MAWIAŁ STANISŁAW LEM „GDYBY LUDZIE 
ROBILI TYLKO TO, CO WYGLĄDAŁO NA MOŻLIWE, DO DZISIAJ SIEDZIELIBY 
W JASKINIACH”. BMW POSTAWIŁO WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI – MODEL 
i3 MA WPROWADZIĆ MOTORYZACJĘ W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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ajpierw były samoloty. To właśnie ich 
produkcją trudnił się bawarski kon-
cern BMW. Następnie przyszła kolej 

na samochody. Piękne limuzyny ze sporto-
wą nutą szybko zdobyły serca kierowców na 
całym świecie. Nic zatem dziwnego, że część 
z  nich wstrzymała oddech, kiedy światło 
dzienne ujrzał model i3. Ale tylko część. Bo 
mimo że jego produkcja oraz sprzedaż ruszy-
ły w listopadzie 2013 roku to BMW już w mar-
cu posiadało kilkaset zamówień z wpłacony-

mi zaliczkami. Co więcej, zainteresowanie 
BMW i3 rosło niczym kula śnieżna. Nie było 
innego wyjścia, produkcja musiała wejść na 
wyższe obroty. Jednym słowem sukces pisa-
ny przez duże „S”. Jak oni to zrobili?

Przede wszystkim w żyłach tego auta pły-
nie prąd, gdyż model BMW i3 jest napędzany 
przez silnik elektryczny o mocy 170 KM. A to 
oznacza, że możemy puścić w niepamięć po-
jęcie „stacja benzynowa”. Ładowanie baterii 
spokojnie może się odbywać w domu za po-
mocą klasycznego gniazdka. Na w pełni nała-
dowanych bateriach BMW i3 jest w stanie po-
konać ponad 200 km. Opcjonalne samochód 
można doposażyć również w Range Extender 
działający jako alternator podtrzymujący na-
ładowanie baterii elektrycznych. Dzięki jego 
obecności zasięg, jaki możemy pokonać, wy-
dłuża się nawet o 160 km.

Aby uzyskać tak imponujący wynik sa-
mochód należało jak najmocniej odchudzić. 
Pomóc w tym miała nie Ewa Chodakowska, 
ale zastosowanie kompozytów oraz włókien 
węglowych. Dzięki wykorzystaniu ich pod-
czas budowy nadwozia BMW i3 straciło na 
masie ok. 250-300 kg w stosunku do kon-
kurencyjnych modeli. Finalnie otrzymano 
zatem wynik 1200 kg. I tutaj lista niespo-
dzianek dopiero się zaczyna. Bo ciąg dalszy 
następuje po otworzeniu drzwi. To, co zapie-
ra dech w piersiach, to ilość miejsca w kabi-
nie pasażerskiej. Stara prawda, że nie na-
leży oceniać książki po okładce nabiera tu 
jeszcze większej mocy. Dyliżans, nie samo-
chód. Miłośnicy marki nie będą zawiedzeni, 
ponieważ projektanci zadbali o każdy, nawet 
najmniejszy szczegół. Jest zatem tak, jak na 
BMW przystało – luksusowo i z klasą, mimo 
że do wykończenia wnętrza użyto m.in. pla-
stiku z butelek PET, włókien hibiskusa oraz 
wełny, zaś skóra na fotelach jest garbowa-
na za pomocą naturalnej oliwy. W sumie aż 
95% materiałów użytych do produkcji tego 
samochodu podlega recyklingowi. Czy ten 
samochód ma jakieś wady? Producent za-
dbał o to, aby złośliwi nie mieli absolutnie 
żadnego punktu zaczepienia. 

Samochód prowadzi się po prostu feno-
menalnie. Receptą na sukces jest moment 
obrotowy (250 Nm), który jest dostępny od 
chwili ruszenia z miejsca. Wystarczy deli-
katnie nacisnąć pedał gazu aby maksymal-
na moc wręcz wyrywała ten samochód ze 
świateł a  wszystkich pozostałych kierow-
ców z  butów. Jeszcze nigdy tak niepozor-
ny, elektryczny samochód nie dawał takiej 
radości z jazdy. Poruszanie się po mieście 
przestaje być udręką, bo kto by chciał prze-
rywać sobie dobrą zabawę? Jeżeli jednak 
zajdzie taka potrzeba, to parkowanie rów-
nież odbędzie się bezboleśnie. Zadba o to 
promień skrętu. Symboliczny, bo wynoszą-
cy tylko 9,86 m. Skrzynia biegów jest szyba 
niczym wiatr, a sam samochód porusza się 
cicho niczym duch. W kabinie pasażerskiej 
podczas jazdy panuje taka cisza, że prędzej 
można usłyszeć bicie własnego serca niż 
pracę jakiegokolwiek podzespołu. Jeszcze 
kilka lat temu takie czary można było oglą-
dać w  filmie „Gwiezdne wrota”, ale wtedy 
nikt nie przypuszczał, że fantazja reżysera 
stanie się rzeczywistością którą można zo-
baczyć z bliska w salonie BMW Zdunek i stać 
się jej właścicielem za 1240 zł miesięcznie. 

ENGLISH

BMW i3: TOMORROW STARTS TODAY

Electricity powered cars? Until recently even 
philosophers have not dreamt of this. But as 
Stanisław Lem said: „if people only did what seemed 
possible we would still be sitting in caves”. BMW took 
a great step for humanity: the i3 model should take 
automotive to another dimension.

First there were planes. This is what the Ba-
varian BMW concern used to produce. Lat-
er time came for cars. Beautiful limousines 
with a sporty touch quickly bought the fa-
vour of drivers all over the world. No wonder 
that some of them held their breath when the 
model i3 was presented to the world. But it was 
only some of them, because even though its 
production and sale began in November 2013 

B M W  I 3  –  J U T R O  Z A C Z Y N A  S I Ę  D Z I Ś

S A M O C H Ó D  P ROWA D Z I  S I Ę 
P O  P RO S T U  F E N O M E N A L N I E . 
R E C E P TĄ  N A  S U KC E S  J E S T 
M O M E N T  O B RO T OW Y  (25 0  N M), 
K T Ó RY  J E S T  D O S T Ę P N Y  O D 
C H W I L I  RU S Z E N I A  Z   M I E J S C A . 
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BMW had few hundreds of orders with paid de-
posits in March. Furthermore, the interest in 
BMW i3 is growing like a snowball. There was 
no other choice, production had to step up to 
the challenge. To put it shortly: success with 
a capital “S”. How did they do it?

First of all, electricity flows through the 
veins of this car, because BMW i3 is powered 
with a 170KM electric engine. And this means 
that we can forget what a “gas station” is. You 
can easily charge the battery at home with 
a regular power outlet. On a fully charged 
battery BMW i3 can cover a distance of over 
20km. Optionally, you can equip the car 
with a Range Extender, a working alternator 

cover takes an even stronger meaning. A stage-
coach not a car. Fans of this brand will not be 
disappointed, because the designers perfected 
each, even the smallest, detail. And so it is a true 
BMW: luxurious and with style, even though it 
was finished with, for example, plastic from 
PET bottles, hibiscus and wool fibres and natu-
ral olive oil tanned leather covering the seats. In 
total, 95% of materials used to produce this car 
are recyclable. Does this car have any disadvan-
tages? The producer made sure that those who 
are picky have nothing to pick at.

This car is phenomenal to drive. Torque 
(250Nm), available as soon as the car moves, 
is the key to success. You have to barely press 
the gas pedal for the maximum power to 
burst this car from the stop lights leaving all 
other drivers behind. Never before did such 
a modest, electric car make driving this fun. 
Driving around the city is no longer painful 
and who would like to stop having fun? And 
parking can also be pleasant. Turning radi-
us will help with that. A symbolic one, for it 
is only 9.86m. The gearbox is as quick as the 
wind and the car itself moves like a ghost. It is 
so quiet in the passengers’ cabin that you will 
sooner hear your own heartbeat than any of 
the working subassembly mechanisms. Just 
a few years ago you could only see such won-
ders in the film Stargate but no one thought 
then that the director’s fantasy will become 
a reality that can be seen up-close in the BMW 
Zdunek dealership and bought for 1240 zlo-
tys monthly rate. 

that supports the electric battery’s charging. 
Thanks to it the distance we can cover is ex-
panded by up to 160km.

To get this amazing result the car had to 
lose weight. This was not supposed to be done 
with the help of Ewa Chodakowska but by us-
ing composites and carbon fibres. Thanks to  
the use of them in the car’s body BMW i3 lost 
about 250-300kg in comparison to competing 
models. And so, in the end, it weights 1200kg. 
And here the list of surprises is just beginning, 
because the real deal begins once you open 
the doors. What takes your breath away is the 
amount of space in the passengers’ cabin. The 
old truth that one should not judge a book by its 
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ERGO 
SPORT 
U BEZPIECZEN IE 
DLA A KTY W N YCH

URLOP NA NARTACH, SURFING W OCEANIE, CZY WRESZCIE WYJAZD NA ZAWODY. 
W TRAKCIE POBYTU PRZYDARZA NAM SIĘ WYPADEK BĄDŹ KONTUZJA. KAŻDY, KTO BYŁ 
W PODOBNEJ SYTUACJI, WIE, ŻE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW MOŻE NIE WYSTARCZYĆ. SPECJALNIE DLA SPORTOWCÓW – PROFESJONALISTÓW 
I AMATORÓW – ERGO HESTIA PRZYGOTOWAŁA PAKIET ERGO SPORT.
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prawiający sport dobrze wiedzą, jak ważne jest 
wyeliminowanie ryzyka kontuzji. Ale gdy ona 
już się przydarzy? Nie każdy zdaje sobie sprawę, 

że dodatkowa ochrona w takim wypadku jest kluczo-
wa. Zarówno w wypadku sportów ekstremalnych, wal-
ki, jak i rekreacyjnych. ERGO Hestia do zagadnienia 
ubezpieczeń podchodzi kompleksowo – można tam 
krok po kroku stworzyć polisę idealnie dobraną do na-
szych potrzeb.

CZY UBEZPIECZENIE SPORTOWE 
JEST MI POTRZEBNE?
Świadomość ubezpieczeniowa osób akty wnych 
w Polsce powoli, ale sukcesywnie rośnie. O tym, że 
przed wyjazdem sportowym należy porządnie za-
dbać o  naszą ochronę świadczy chociażby fakt, że 
takie ubezpieczenie jest wręcz wymogiem w świecie 
sportu. Coraz więcej organizatorów międzynarodo-
wych imprez sportowych wymaga bowiem od swoich 
uczestników poświadczenia ubezpieczeń na odpo-
wiednio wysoką kwotę.

Dodatkowo sport z reguły wiąże się z podróżami. 
Czy to zawody, czy zimowy wyjazd na narty – nigdy nie 
wiemy, w którym miejscu będziemy zmuszeni skorzy-
stać ze specjalistycznej pomocy. Tym bardziej, że coraz 
częściej podróżujemy do krajów poza Unią Europejską. 
Z pakietem ERGO Sport nie musimy się o nic martwić 
– mamy zapewnioną całodobową ochronę w każdym 
miejscu na świecie. Oprócz świadczeń dostępnych 
w każdym zakątku ziemi, w ramach rozszerzenia moż-
na ubezpieczyć samą podróż.

ODPOWIEDNI DOBÓR POLISY
Jak wygląda pakiet ubezpieczeń  ERGO Sport? Przede 
wszystkim możemy tu zapewnić sobie ochronę, gdy 
potrzebne nam będzie: OC (przydatne m.in. w sytuacji, 
gdy ubezpieczony spowoduje szkodę, zniszczy czyjeś 
mienie lub będzie potrzebować pomocy prawnej; nie-
zbędne dla instruktorów i  trenerów), NNW (ubezpie-
czony może liczyć na odszkodowanie za uszczerbek na 
zdrowiu, pokrycie kosztów leczenia czy specjalistycz-
nej opieka Centrum Pomocy Osobom Poszkodowa-
nym), rehabilitacja (ubezpieczyciel pokryje jej koszty), 
świadczenie (ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, 
gdy rehabilitacja nie będzie możliwa ze względu na 
stan zdrowia) oraz Sport Assistance (zapewnia pomoc 
i organizację m.in. wielu usług medycznych, opieki czy 
rehabilitacji). 

Ubezpieczenie ERGO Sport jest dostępne w trzech 
wariantach, różniących się wysokością świadczeń. 
Najwyższy z nich zapewnia nam ochronę w ramach OC 
do wysokości miliona złotych i aż pięćdziesiąt tysię-
cy złotych na pokrycie kosztów rehabilitacji po ura-
zie. Następnie pakiet dostosowujemy też pod wzglę-
dem długości trwania polisy – w zależności od tego, 
czy chcemy ubezpieczyć się na jednorazowy wyjazd, 
czy też na dłuższy okres trwania regularnych trenin-
gów. Do wyboru mamy 30, 90, 180 dni lub cały rok.

Do podstawy można dokupić ubezpieczenia dodat-
kowe: sprzętu sportowego, bagażu, podróży (ochro-
na przez cały rok) oraz zapewnić sobie zwrot kosztów 
zakupu karnetów i kursów, gdy ze względu na kontu-

U
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E RG O  H E S T I A  D O 
Z AG A D N I E N I A 
U B E Z P I E C Z E Ń  P O D C H O D Z I 
KO M P L E K S OWO  –  M O Ż N A 
TA M  K RO K  P O  K RO K U 
S T WO R Z YĆ  P O L I S Ę 
I D E A L N I E  D O B R A N Ą  D O 
N A S Z YC H  P O T R Z E B .

zję nie będziemy mogli z nich korzystać. To wszystko 
można wybrać w ramach ubezpieczeń dodatkowych. 
Wiadomo, że rodzaj potrzebnych świadczeń różni się 
od dyscypliny, którą uprawiamy. Dlatego sportowcy 
zależnie od indywidualnych potrzeb mogą rozszerzyć 
ochronę o dyscypliny ryzykowne lub ekstremalne oraz 
sport uprawiany zawodowo lub zarobkowo. 

ERGO Sport jest stworzone dla wszystkich spor-
towców. Uwzględnia bowiem dyscypliny indywidual-
ne i grupowe. W zależności od sytuacji ubezpieczenie 
można wykupić w formie imiennej bądź grupowej. I, 
co najważniejsze, zapewnia ono nam indywidualny 
plan rehabilitacji. Im szybciej podjęte zostanie specja-
listyczne leczenie, tym szybciej i z większym prawdo-
podobieństwem będziemy mogli wrócić do sportu. To 
ważne szczególnie dla wyczynowców i zawodowców. 
A jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na 
rehabilitację, otrzymuje on wsparcie finansowe, które 
pomoże w przystosowaniu się do nowego trybu życia. 
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ERGO SPORT INSURANCE FOR THE ACTIVE

Ski holidays, surfing in the ocean or taking part in a sports 
competition – at any moment, you may have an accident 
or suffer an injury. Everyone who has ever been in such 
a situation knows that basic accident insurance may be 
insufficient. ERGO Hestia prepared the ERGO Sport package 
especially for sportspeople – both professionals and amateurs.

Those who practise a sport know very well how important 
it is to eliminate the risk of injuries. But what if an injury 
happens anyway? Not everyone knows that additional cov-
erage is of key importance in the case of all types of sports 
– extreme, combat or recreational ones. ERGO Hestia 
adopts a comprehensive approach to insurance – it offers 
insurance policies tailored to individual needs of its clients.

DO I NEED SPORTS INSURANCE?
In Poland, insurance awareness among those who 
practise sports is gradually increasing. It is advisable 
to consider an insurance policy before a sports travel. 
It is confirmed by the fact that holding such a policy is 
required in the world of sports. More and more organ-
isers of international sport events require that partici-
pants submit certificates of insurance for a particular 
amount.

Moreover, sport generally involves travelling. 
Participating in a sports competition or going on ski 
holidays – we never know where we may need special-
ist help. All the more so because we tend to travel to 
non-EU countries more and more often. The ERGO 
Sport package ensures twenty-four-hour assistance 
at any place in the world, so there is no need to worry 
about anything. Apart from services available all over 
the world, the scope of insurance may be extended to 
cover the journey as well.

POLICY SELECTION
The ERGO Sport insurance package contains: Third 
Party Insurance (for example, when the insured caus-
es a loss or damage to somebody's property, or needs 
legal assistance; essential for coaches and trainers); 
Accident Insurance (the insured is entitled to com-
pensation for health impairment, coverage of medi-
cal expenses or specialist assistance in Centrum Po-
mocy Osobom Poszkodowanym (Eng. the Assistance 
Centre for the Injured); rehabilitation (the insurer 
covers the costs thereof); compensation (the insured 
receives compensation if rehabilitation is impossible 
due to their state of health); and Sport Assistance (as-
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Rehabilitacja Rehabilitacja
SU 10 000

Rehabilitacja
SU 30 000

Rehabilitacja
SU 50 000

Świadczenie Świadczenie
SU 5000

Świadczenie
SU 10 000

Świadczenie
SU 20 000

Sport assistance Sport Assistance
SU 5000

Sport Assistance
SU 10 000

Sport Assistance
SU 15 000

NNW NNW
SU 50 000

NNW
SU 100 000

NNW
SU 200 000

Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność cywilna
SG 100 000

Odpowiedzialność cywilna
SG 500 000

Odpowiedzialność cywilna
SG 1 000 000

Ubezpieczenia dodatkowe Rozszerzenia

Sprzęt sportowy Podróż Karnety i kursy Bagaż Dyscypliny 
ryzykowne

Dyscypliny 
ekstremalne

Sport wykonywany 
zawodowo/
zarobkowo
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sistance and organisation related to, for 
example, medical services, care or reha-
bilitation). 

The ERGO Sport insurance package 
is available in three options, different in 
terms of coverage amount. The highest 
one includes coverage within Third Par-
ty Insurance up to PLN 1 million and up 
to PLN 50 thousand to cover the costs of 
rehabilitation after an injury. The pack-
age is also adjusted in terms of the policy 
period – depending on whether the client 
needs insurance for a single journey or for 
a longer period of regular training. Avail-
able options include 30, 90, 180 days or 
the whole year.

There is a possibility of extending the 
scope of insurance by purchasing addi-
tional insurance: for sports equipment, 
luggage, travel (coverage for the whole 
year), as well as recovering the costs of 
subscription cards or training sessions 
if you are unable to exercise due to the 
injury. These options are available as 

part of additional insurance. Types of in-
surance vary depending on a sport prac-
tised. Therefore, a sportsperson may ex-
tend the scope of coverage depending on 
their individual needs, by adding danger-
ous or extreme sports as well as sports 
practised professionally or as a source of 
income. 

ERGO Sport insurance is dedicated to 
all sportspeople, as it covers both individ-
ual and team sports. Depending on your 
needs, it is possible to purchase individual 
or team insurance. What is important is 
the fact that the insurance covers an indi-
vidual rehabilitation scheme. The sooner 
the specialist treatment is provided, the 
sooner and the more probably it will bring 
about desired effects and allow you to 
come back to training. It is particularly 
important for professionals. And if reha-
bilitation is impossible due to the health 
state of the injured, financial support is 
provided to allow the person to adapt to 
their new life conditions. 
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 powodu mgły w Modlinie większość 
samolotów miała spore opóźnienia. 
Usiadłem koło niej przypadkiem. 

Spojrzała na mnie i zapytała: – Pan tak sam? 
I nie czekając na odpowiedź zaczęła opowia-
dać o sobie, kwiaciarni i Panu Zenku…

Pracowała w kwiaciarni prawie 30 lat. 
Pan Zenek – właściciel – założył ją pod 
koniec lat 80-ych. Kwiaciarnia miała być 
przykrywką dla jego lewych interesów. Na 
zapleczu zamiast kwiatów trzymał sterty 
czapek i koszulek wykradzionych lub wy-
łudzonych z pobliskich zakładów włókien-
niczych. Pan Zenek, później znany biznes-
men, dobroczyńca, fundator stypendiów, 
dobry, choć niewierny mąż czwartej żony, 
przyjaciel prezydentów, miał w  tamtych 
trudnych czasach siatkę świetnie opłaca-

ENGLISH

WMI. A HUNDRED ROSES

Due to the fog most of the planes flying 
to Modlin were delayed. I sat down next to 
her by chance. She looked at me and asked: 
“Are you travelling alone, sir?” and not 
waiting for an answer she started telling 
me about herself, the flower shop and Mr. 
Zenek…

She has worked in the flower shop for 
almost 30 years. Mr. Zenek, the owner, 
opened it in late 80s. The flower shop was 
supposed to be a cover up for his illegal 
businesses. In the back, instead of flowers, 
he kept piles of hats and t-shirts stolen or 
charmed out of the nearby textile facto-
ries. Mr. Zenek, later a renowned business-
man, benefactor, scholarship funder, good 
although unfaithful husband to his fourth 
wife, friend of the presidents’, had a net of 
well-paid factory workers back in the day; 
from seamstresses and warehouse work-
ers, through drivers to janitors. This meant 
that delivery trucks never reached the re-
gional stores but turned down a quiet street 
behind the flower shop in which Danusia 
worked. Mr. Zenek did not hire her for her 
attentiveness to flowers and botanic knowl-
edge but for her unusual strength that she 
had ever since childhood. Somebody had 
to unload the trucks.

The neighbors reported Mr. Zenek 
wherever they could. And he did not care 
about it at all, joking to Danusia that he has 
everyone in his pocket. She did not really 
know what that meant but she understood 
that Mr. Zenek is in control of everything 
and she does not have to worry about losing 
her job.

Mr. Zenek made a fortune on smuggling 
and moved the office to a glass skyscraper. 
But he has kept the flower shop. He used 
to say that he is sentimental. And he kept 
Danusia for all those years, paying her 
far more than she deserved. People were 
saying that this was because he gave her 
a child. She has never confirmed this gos-
sip. Only the parson knew her secret and 
he has taken it to his grave a long time ago. 
When the child (today the owner of a pros-
perous car garage in Scotland) would ask 
about his father she would answer that he 
was dead. And today… Today he was really 
dead. “This last wife was the death of him” 
she said, searching her purse for a tissue. 
“And how she cried at the funeral! Aktrisa! 
She ordered this huge bouquet of one hun-
dred roses. So, you know, I added one more 
to it, from the heart. No one will count 
them anyway, now that Zenek is gone.” 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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nych pracowników zakładu – od szwaczek 
i magazynierów przez kierowców, na cie-
ciach skończywszy. W efekcie samochody 
dostawcze z towarem, zamiast do powia-
towych sklepów, skręcały w cichą uliczkę 
na zaplecze kwiaciarni, w której już wtedy 
pracowała Danusia. Pan Zenek zatrudnił 
ją nie z powodu jej wrażliwości na rośliny 
i znajomość botaniki, a ze względu na wy-
jątkową krzepę, którą odznaczała się od 
dzieciństwa. Ktoś w końcu musiał rozłado-
wywać ciężarówki z towaru.

Sąsiedzi donosili na pana Zenka gdzie 
się dało. Ale on sam nic sobie z  tego nie 
robił, żartując do Danusi, że wszyscy mu 
siedzą w kieszeniach. Nie wiedziała, co to 
dokładnie znaczy, ale rozumiała, że pan 
Zenek nad wszystkim panuje, a  ona nie 
musi się martwić, że straci pracę.

Pan Zenek na szmuglu zbił majątek, 
przeniósł się z biurem do szklanego wie-
żowca. Zachował jednak kwiaciarnię. 
Mówił o  sobie, że jest sentymentalny. 
A Danusię zatrudniał przez te wszystkie 
lata, płacąc jej dużo więcej, niż na to zasłu-
giwała. Ludzie gadali, że to ze względu na 
to, że pan Zenek zmajstrował jej dziecia-
ka. Ona sama nigdy nie potwierdziła tych 
plotek. Jej tajemnicę znał tylko proboszcz, 
który już dawno zabrał ja do grobu. Kiedy 
mały – dziś już właściciel świetnie pro-
sperującego warsztatu samochodowego 
w Szkocji – pytał o ojca, odpowiadała, że 
nie żyje. A dziś… A dziś naprawdę był mar-
twy. – Ta ostatnia żona go wykończyła – po-
wiedziała, przeszukując torebkę w poszu-
kiwaniu chusteczki. – A na pogrzebie jak 
płakała. Aktrisa jedna. Kazała zrobić taki 
ogromny wieniec ze stu róż. To ja do tego 
wieńca, wie pan, dołożyłam jeszcze jedną, 
od siebie, z serca. I tak przecież nikt ich nie 
policzy, odkąd zabrakło Zenka. 
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CZY ŻYJĄCY W GLOBALNYM ŚWIECIE MŁODY 
DOROSŁY, 20-30-LETNI POLAK MOŻE BYĆ KIM 
CHCE, CZY NALEŻY DO STRACONEGO POKOLENIA? 
JEST Z PIERWSZEGO POKOLENIA OD PONAD 250 
LAT, KTÓRE MA WOLNOŚĆ WYBORU, CZY JEST TAK 
SAMO ZNIEWOLONY, JAK JEGO PRZODKOWIE?

POKOLENIE 
SZA NS BEZ SZA NS

P O K O L E N I E  S Z A N S  B E Z  S Z A N S

to to jest coach, wie chyba każdy. 
Filmik „Jesteś zwycięzcą!” przez trzy 
lata zdobył prawie 4 miliony wyświe-

tleń na YouTubie, a  występujący na nim 
Piotr Blandfort stał się najbardziej jaskra-
wym przykładem trenera personalnego. 
Osoby, które na swoich spotkaniach mówią 
o tym, że możesz być kim tylko zechcesz, je-
śli włożysz w to odpowiednio dużo zaanga-
żowania i pracy, mają tylu fanów, ilu hejte-
rów. Na drugim biegunie stoją osoby, które 
uważają, że życie w Polsce, szczególnie dla 
młodych, jest niekończącym się pasmem 
nieszczęść i nie pozostaje im nic innego, 
jak wyemigrować. Mówią o tym wprost i... 
także zdobywają ogromne rzesze follower-
sów w mediach społecznościowych. Kto ma 
rację? Aby choć trochę przybliżyć się do 
odpowiedzi na to pytanie porozmawialiśmy 
z dwiema osobami, prezentującymi prze-
ciwny pogląd na tę sprawę.

Kamil, właściciel fanpage'a  „Magazyn 
Porażka”. Na Facebooku ma już prawie 50 ty-
sięcy polubień. O swojej stronie pisze, że „jest 
skierowana do tych, którym nie wyszło, czyli 
do prawie wszystkich”. Obserwując jego fan-
page można zauważyć, że jest kimś w rodzaju 
antycoacha – treści, które tam prezentuje, są 
bardziej demotywujące od demotywatorów, 
są jak „Świat według Kiepskich” dla współ-
czesnego pokolenia.

Jak zdefiniowałbyś dzisiejsze pokolenie 
20-30-latków? Jak wygląda ich życie 
codzienne według twoich obserwacji? Z czym 
się zmagają lub jakie mają możliwości?

Nie da się zdefiniować pokolenia 20-30-lat-
ków, ponieważ nie stanowią oni zwartej 
grupy. Zupełnie inaczej wygląda życie, 
aspiracje, dążenia i style życia dzieci wy-
kształconej, wielkomiejskiej klasy śred-
niej, a zupełnie inaczej ludzi z mniejszych 
miejscowości lub dzieci osób nisko kwalifi-
kowanych. Zupełnie inaczej rysuje się ich 
przyszłość i ambicje. Próby wrzucenia ich 
do jednego worka pod tytułem „młodzi” 
muszą zakończyć się fiaskiem. Nie wierzę 
w istnienie „millenialsów” w tym sensie, że 
nie istnieją oni jako grupa. A zupełnie iry-
tują mnie dziennikarskie próby objechania 
tematu pt. „młodzi, otwarci, zaradni”, bo 
w ten sposób opisuje się raczej grupę, do 
której aspirują sami dziennikarze, lub gru-
pę ich znajomych. Każdy taki opis pozosta-
wia w cieniu cichą większość z mniejszych 
miejscowości lub tych, którzy nie pojawiają 
się w tzw. modnych miejscach. To ludzie, 
którzy co prawda mają co jeść, ale wyjście 
na kawę raz w tygodniu jest dla nich finan-
sowym wyzwaniem. Jeżeli jest jakaś cecha, 
która łączy większość z nich, to będzie nie-
zaspokojenie ambicji, głównie zawodowych 
i  płacowych, a  także tych dotyczących sta-
bilności zatrudnienia.

Czym różni się perspektywa modelowego 
młodego człowieka z pytania powyżej od 
tej, którą mieli jego rodzice będąc w tym 
samym wieku?
To są zupełnie inne światy, które mówią in-
nymi językami, przyzwalają na inne rzeczy 
i oferują inne modele życia. I tutaj pojawia 

K
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...LU DZ I E  I N DY W I DUA L N I E 
MO GĄ  NA PR AW DĘ 

N I EW I E L E .  O S OB I Ś C I E 
DR A Ż N I Ą  M N I E  OPA RY 
„ MOŻ E S Z  WS Z YS T KO”, 
T O  J E S T  N I EUC Z C I W E .

się napięcie, bo z jednej strony mówi się, że 
dzisiaj można więcej – i realnie pewnie tak 
właśnie jest – ale z drugiej faktycznie nie 
można tak wiele, jak się wydaje. Istnieją 
strukturalne i obiektywne bariery realiza-
cji ambicji. Nie musimy w wieku 25 lat mieć 
rodziny – tego się wymagało od naszych ro-
dziców, na inne strategie życiowe patrzyło 
się raczej krzywo – ale nie możemy sobie 
pozwolić na to, do czego zachęca nas świat 
reklam i portali lifestylowych. Po prostu za 
mało zarabiamy. I to jest wynikiem modelu 
gospodarczego, a nie indywidualnych przy-
padłości takich jak lenistwo, czy niewłaści-
wy wybór studiów.

Jak zmienić ich sytuację tych ludzi na 
lepszą?
To jest kwestia rozwiązań systemowych 
leżących – stety lub niestety – po stronie 
polityki, wyboru modelu gospodarczego, 
obstawienia odpowiedniego konia, jeśli 
chodzi o motory rozwoju. Jeśli popatrzymy 
na dzisiejsze państwa, to sytuacji tam nie 
polepszają indywidualne starania i przed-
siębiorczość, ale zdolność całych gospo-
darek do stworzenia produktów o wysokiej 
wartości dodanej, stworzenia produktyw-
nych modeli biznesowych i równego po-
działu owoców, które zostały wypracowane. 
Dlatego uważam, że rady coachów to ście-
ma, hochsztaplerka i wyciąganie pieniędzy 
od ludzi przez udawanie, że leczy się ich 
z problemów, które rzekomo sami na siebie 
sprowadzili. To kłamstwo, ludzie indywidu-
alnie mogą naprawdę niewiele. Osobiście 
drażnią mnie opary „możesz wszystko”, to 
jest nieuczciwe.

Do jakich osób skierowany jest twój 
fanpage i co chcesz przekazać swoją 
aktywnością na nim młodemu pokoleniu?
Fanpage powstał jako żart kilka miesięcy 
temu. Powstał z frustracji i przez przypa-

dek zamienił się w umiarkowanie poważne 
przedsięwzięcie. Odbiorcami fanpage'a są 
chyba osoby zmęczone wizją świata, którą 
proponuje im – uderzmy w wysokie „C” – 
kapitalizm w dzisiejszym kształcie razem 
z zastępami coachów i ekspertów od HR. 
W tej chwili „Porażka” dzięki pracy dwóch 
osób (pozdrawiam moją dziewczynę) z jed-
ną-dwiema wrzutkami tygodniowo robi 
zasięgi porównywalne do tzw. poważnych 
portali. Okazuje się chyba, że „Porażka” 
mówi ludziom coś (to też widać w komen-
tarzach), czego ze względu na konserwa-
tyzm wydawców, reklamodawców, a cza-
sem ze względu na obłudę, inne media nie 
mogą i nie chcą powiedzieć. „Porażka”, ale 
też kilka podobnych inicjatyw – „Re-
gres Osobisty”, „Zdelegalizować Coaching 
i Rozwój Osobisty”, „Propaganda Regresu” 
– opowiada świat bliższy doświadczeniu 
zwykłych ludzi.

Piotr Zawadzki, coach rozwoju osobiste-
go. Proponuje sesje motywacyjne zarówno 
przez Skype'a, jak i w większych grupach 
na żywo. Prowadzi także wykłady na uni-
wersytetach. Jego fanpage to „codzienna 
dawka inteligentnej motywacji do rozwoju 
i życiowych przełomów”. Dowiadujemy się 
z niego, że dzięki ciężkiej pracy możemy osią-
gnąć niemal wszystko.

Jak zdefiniowałbyś dzisiejsze pokolenie 
20-30-latków? Jak wygląda ich życie 
codzienne według twoich obserwacji? 
Z czym się zmagają lub jakie mają 
możliwości?
Definicje w tym przypadku mogą być bardzo 
niedoskonałe, ale moja obserwacja jest taka 
– to pokolenie chce osiągnąć więcej niż wcze-
śniejsze i chce to zrobić o wiele szybciej. To, 
co rodzicom dzisiejszych 20-30-latków za-
jęło lata, oni pragną zrobić w okamgnieniu. 
Dowodzi to ambicji, samozaparcia i umiejęt-

ności do poświęceń. Grozi natomiast praco-
holizmem i życiem dla sukcesu zawodowego 
i kariery. Dlatego dzisiejszym 20-30-latkom 
ciągle brakuje czasu oraz... pieniędzy. Brak 
czasu wynika z  życia pochłoniętego pra-
cą, brak finansów wynika z kolei z wygó-
rowanych (lub może ambitnych) potrzeb. 
Pierwszy brak jest realny, drugi wynika z chę-
ci nadrobienia trendów panujących w rozwi-
niętych społeczeństwach Unii Europejskiej 
i jest napędzany wiedzą typową dla globalnej 
wioski – „oni mają, więc dlaczego my nie mie-
libyśmy mieć?”. Szczerze – podoba mi się ta 
ambicja. Uważam, że wypływa ona z wiary 
w możliwości i wyrywa nas z narodowych 
kompleksów na szersze wody, na których 
możliwe są samorealizacja i rozmach.
 
Czym różni się perspektywa modelowego 
młodego człowieka z pytania powyżej od 
tej, którą mieli jego rodzice będąc w tym 
samym wieku?
To pokolenie wierzy w swoje siły, mimo na-
rodowych kompleksów i przywar. Oni rozu-
mieją, że nie odstają od innych narodowości 
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krajów demokratycznych, że mogą zajść daleko. Dobrze, 
żeby w tej drodze do rozwoju była jeszcze świadomość za-
grożeń. Pęd za sukcesem może okazać się pędem na dno – 
jeśli nie mamy wiedzy o tym, co nam zagraża na tej drodze 
i czego się wystrzegać. Jestem jednak przekonany, że wielu 
z nich osiągnie upragniony przełom, bo są zdesperowa-
ni, by podjąć walkę. A teraz żyjemy w czasach kipiących 
od możliwości. Wystarczy przestać jęczeć i otworzyć szero-
ko oczy. Możliwości nas otaczają, a drzwi są szeroko otwar-
te dla osób gotowych do poświęceń.

Jak wykorzystać tkwiący w tym pokoleniu potencjał?
Problemem tego pokolenia jest powierzchowność, 
brak mentorów oraz ograniczenia strukturalne. Co to 
oznacza? Powierzchowność wynika z  faktu, że jest to 
pokolenie popkultury. Pokolenie znające doskonale wy-
powiedzi Kuby Wojewódzkiego czy teksty Dody, a nie ma-
jące pojęcia o twórczości Sartre'a czy Pascala (i nie chodzi 
o Brodnickiego...). Ta wiedza o popkulturze nie jest zła, 
ona też pozwala interpretować rzeczywistość, lepiej ją 
rozumieć, ale mimo wszystko nie prowadzi do głębszej ży-
ciowej mądrości. Nadmiar wiedzy i informacji (pomijając 
nawet popową) w głowach 20-30-latków, a brak praktycz-
nej życiowej mądrości charakterystycznej dla ich rodziców 
i dziadków, którzy chowali się w czasach dyskomfortu i nie-

pokoju, jest znakiem tego pokolenia. Doda to nie Sartre. 
Popkultura nigdy nie zastąpi w pełni kultury wysokiej. 
Brak mentorów wynika z kolei z luki w mentalności poko-
leń. Przeskok z Polski komunistycznej w kapitalistyczną 
był gwałtowny i wielu ludzi nie załapało się na niego men-
talnie. Młodzi chcą iść do przodu, ale na kim mają się wzo-
rować, skoro niewielu ludzi ze starszych pokoleń odnalazło 
się w zmianach społecznych i chwyciło ster. Niewielu jest 
mentorów, którzy mają coś do zaoferowania 20-30-latkom. 
Stąd pokolenie to można nazwać pokoleniem sierot oraz lu-
dzi pozbawionych autorytetów – bo brak tam mentalnych 
rodziców, którzy nauczyliby ich zasad nowej rzeczywisto-
ści i jak w niej osiągnąć sukces i przetrwać. W moim odczu-
ciu ten most nie jest zbudowany. Dlatego młodzi szukają 
wzorców z Zachodu – bo niewiele jest tych rodzimych, któ-
re odpowiadałyby im jako mentorzy i drogowskazy nowej 
mentalności. Trzeci problem – struktury – to system pa-
nujący w Polsce. Stosunkowo niskie płace, pozostałości po 
komunizmie, korupcja i kolesiostwo. Oczywiście to są rze-
czy jak najbardziej możliwe do zmiany. Problem jednak jest 
taki, że musimy podjąć się zmian zamiast uciekać z kraju 
po wyższe płace. Przecież możemy mieć to tutaj. Trzeba 
ludzi odważnych, którzy rozwalą system. Dosłownie. 
Potencjał tego pokolenia zostać może uwolniony w jeszcze 
szerszym stopniu przez poszukiwanie życiowej mądro-



9 2 – 9 3 L U D Z I E  /  P E O P L E

nie ma ochoty wyjeżdżać na koniec świata, za to potrzebuje 
autorytetów, bliskich, którzy „przymuszą ich” do stabili-
zacji lub podjęcia życiowych decyzji, tak jak oni zostali 
przymuszeni przez swoich rodziców. Młodzi ludzie są więc 
ofiarami wolności wyboru i strachu przed podjęciem złej 
decyzji, który za sobą owa wolność niesie. Stabilizacja jest 
dzisiaj kwestią przypadku, który po początkowym szoku 
staje się często błogosławieństwem. Tym samym, gdy do-
biegamy trzydziestki, na Facebooku mamy tyle samo zna-
jomych, którzy wrzucają zdjęcia swoich uśmiechniętych 
dzieci, fotki z szalonej podróży bez pieniędzy po Azji, jak 
i tych, którzy piszą w swoich statusach, jak pijani na impre-
zie zgubili klucze...

W jakiej sytuacji jest więc współczesny młody dorosły? 
Być może wszystko zależy od tego, czy jego szklanka jest do 
połowy pełna, czy do połowy pusta. 

ENGLISH

GENERATION OF OPPORTUNITIES WITHOUT 
OPPORTUNITIES

Can young 20–30 years old Poles, living in the global world, 
be whoever they want to be or do they rather belong to a lost 
generation? Are they the first generation for over 250 years which 
has freedom of choice or are they as constricted as their ancestors?

Everybody knows who a coach is. A video “Jesteś zwy-
cięzcą!” (English: You’re the winner!) has got almost 4 mil-
lion views on Youtube for three years, and Piotr Blandfort 
who appears in it has become the most exaggerated exam-
ple of a personal coach. People who tell you that you can 
be whoever you want if you put enough energy and effort 
into it have as many fans as haters. On the opposite side, 
there are people who believe that life in Poland, especially 
for the young, is a sheer misery and the only way out is to 
emigrate. They are straightforward about it and… they also 
get hoards of followers in the social media. Who is right? To 
get a little closer to the answer to this question, we talked to 
two persons with a completely different views of the issue.

Kamil, an owner of the fanpage “Magazyn Porażka” 
(English: Failure Magazine). He has almost 50 thousand 
likes on Facebook. He says that his fanpage is “for those 
who have failed at some point in life, so almost for every-
one.” Reading his fanpage, you can observe that he is a kind 
of anticoach – contents he shares are more demotivating 
than demotivators, they are like “Świat według Kiepskich” 
for the generation of the young.

How would you define the generation of 20- and 
30-year-olds? What is their everyday life like according 
to your observations? What do they struggle with or 
what opportunities do they have?
It's impossible to define the generation of 20- and 30-year-
olds because they're not a homogenous group. Depending 
on the background, their lives differ in terms of aspira-
tions, goals and lifestyles. People from educated urban 
middle-class families and people coming from small 
towns or from uneducated families have different fu-
ture prospects and ambitions. Trying to generalise in 
that case and referring to them jointly as “the young” 
is no use. I don't believe that there's something like one 
group of “millennials”. And I get annoyed to hear journal-

DWA  S P O J R Z E N I A 
N A  T E N  S A M 

PRO B L E M  I   T O  S A M O 
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B L I S KO  S Ą  PR AW DY ? 

ści i głębi, mentorów gotowych do prowadzenia młodych 
(oraz młodych gotowych na uleganie autorytetom) oraz 
dzięki walce o inne struktury. To wszystko jest osiągalne. 
Dla 20-30-latków niewiele jest rzeczy niemożliwych. Muszą 
tylko kultywować w sobie marzenie i nie dać im umrzeć.

Do jakich osób skierowany jest twój fanpage i co 
chcesz przekazać swoją aktywnością na nim młodemu 
pokoleniu?
Mój fanpage ma zasiewać inteligentną motywację do życia 
każdemu, kto odważy się uwierzyć, że jest coś więcej – nie-
zależnie od wieku odbiorcy. Fakt, szczególnie przyciągam 
ludzi pokolenia 20-30 z racji ich głodu do realizacji marzeń 
i osiągania życiowych sukcesów. Moja praca polega na towa-
rzyszeniu im w tej podróży i wspieraniu – jako coach czy jako 
mentor. Kocham oglądać sukces i rozwój w życiu ludzi, w któ-
rych inwestuję. To dla mnie bardzo ważne. To moje paliwo. 
Mój fanpage ma być przedłużeniem mojego pozytywnego 
wpływu. Im więcej osób będzie zainspirowanych, tym lepiej. 
Zachęta do mądrego życia, zdrowego pojmowania sukcesu, 
poszukiwania dobrej motywacji, rozumienia siebie i swoich 
celów powinna stawać się coraz bardziej modna. Chcę aby ta 
moda objęła wielu – i stała się czymś więcej. Jestem na dro-
dze spełnienia tej wizji, która napędza mnie każdego dnia.

Dwa spojrzenia na ten sam problem i to samo pokolenie. 
Jak blisko są prawdy? Być może leży ona tam, gdzie się 
ze sobą zgadzają, czyli w systemie gospodarczym, który 
pogłębia nierówności? Młodzi, którzy mają etat, uważają 
się za wybrańców. Jeśli z niskich pensji uda się im zaosz-
czędzić jakieś pieniądze, dzięki którym coraz bliżej im do 
spełnienia marzeń o własnym M, wszystko przeznaczają 
na naprawy sprzętów, które psują się tuż po terminie gwa-
rancji. Wyjście na obiad do miasta utożsamiamy z presti-
żem, gdy u naszych zachodnich sąsiadów jest to normą. 
Odbijamy się od drzwi gabinetów naszych szefów, którzy 
wszystko wiedzą najlepiej, chociaż świat zmienił się już 
kilkukrotnie, odkąd zasiedli na fotelu prezesa. Mówi się, 
że pokolenie 20-30-latków na całym świecie – nie tylko 
w Polsce – będzie pierwszym pokoleniem, które znajduje 
się w gorszej sytuacji, niż ich rodzice, ponosząc koszty ich 
decyzji. To my musimy oszczędzać, jesteśmy skazani na 
głodowe emerytury w przyszłości, musimy dbać o znisz-
czone przez nich środowisko. Z drugiej strony mamy tak 
wiele możliwości – możemy podróżować po całym świecie, 
podjąć prawie każdy zawód niezależnie od płci i obecnego 
wykształcenia, spełniać się na różnych polach... a tym sa-
mym nie wiemy, na co się zdecydować. Wiele osób wcale 

Więce j  na anywhere . p l
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or their own hypocrisy. “Porażka” as well 
as other similar initiatives – “Regres Oso-
bisty”, “Zdelegalizować Coaching i Rozwój 
Osobisty”, “Propaganda Regresu” – show the 
world from the perspective of ordinary people.

Piotr Zawadzki, personal development coach. 
He offers motivation sessions both via Skype 
as well as group sessions face to face. He also 
gives lectures at universities. His fanpage is 
“Codzienna dawka inteligentnej motywacji 
do rozwoju i życiowych przełomów” (English: 
A dose of smart motivation for development 
and life changes every day). We learn there 
that thanks to hard work we can achieve al-
most everything.

How would you define the generation of 20- 
and 30-year-olds? What is their everyday 
life like according to your observations? 
What do they struggle with or what 
opportunities do they have?
In that case, any definitions may be very 
imprecise, but my observation is as follows 
– this generation wants to achieve more 
than the previous generations and wants 
to do it much faster. They want to instant-
ly achieve things which took their parents 
years to have. It shows their ambition, per-
sistence and readiness to make sacrifices. 
However, there's a risk they become work-
aholics or they live for professional life 
and career only. Therefore, contemporary 
20- and 30-year-olds often lack time and… 
money. The lack of time results from being 
immersed in work, whereas the lack of mon-
ey results from excessive (or perhaps, ambi-

ists trying to cover the topic as “the young, 
open-minded and resourceful” as they're 
only referring to the group to which they 
aspire or to the group of their friends. Every 
such description overlooks the silent major-
ity of people from small towns or those who 
don't go to the so-called “fancy” places. They 
are those who live from hand to mouth and 
for whom going out for a coffee once a week is 
a financial challenge. There's also something 
which they all have in common – unsatisfied 
ambitions, mostly the ones regarding their 
careers and pay as well as job security.

In what way is the perspective of such 
young people described above different from 
the perspective of their parents when they 
were at their age?
These are two completely different realities, 
speaking two different languages, allowing 
for other activities and offering two different 
models of life. And that’s the root cause of the 
problem because on the one hand, people say 
that we can do more these days – and in reali-
ty, I suppose it's true – but on the other hand, 
we can't do as much as it may seem. There are 
structural and objective limits on ambitions 
that may be achieved. We don't have to start 
a family by the time we are 25 – that’s what 
our parents were expected to do since other 
lifestyles were regarded as wrong – but we 
can’t do what we are encouraged to do by the 
world of commercials, advertisements and 
lifestyle websites. We simply can't afford it. 
And that results from the economic model, 
not individual features, such as laziness or 
a wrong choice of studies’ major.

How to improve the situation of those 
people?
As regards the driving force, it's about sys-
temic solutions depending – fortunately or 
not – on the politics, the economic model, roll-
ing the dice, etc. Considering contemporary 
countries, individual effort or resourcefulness 
don't make any difference; it depends on the 
economy’s capacity to manufacture products 
with high added value, to establish produc-
tive business models and to divide generated 
profits fairly. That’s why I think that couching 
is crap, a fiddle and swindling money through 
pretending that you can solve people’s prob-
lems, which they have caused themselves. It’s 
a lie, people can't do much as individuals. All 
that crap that “nothing is impossible” is an-
noying, it’s dishonest in the first place.

What is the target group of your fanpage 
and what message do you want to convey to 
the young?
It began with a joke. I set up the fanpage out 
of frustration and by chance, and it turned 
into quite a serious project. The target group 
includes people fed up with the image of the 
world proposed by capitalism – with a capital 
“C” – in its contemporary form, along with 
hoards of coaches and HR experts. By now, 
thanks to the work of two persons (greetings 
to my girlfriend), “Porażka” with its one or 
two posts per week has as many followers 
as the so-called serious fanpages. It seems 
that “Porażka” shares contents (it may be 
also observed in the comments) which other 
media can’t and don't want to share due to 
the conservatism of publishers, advertisers 
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tious) needs. The first one is real, the latter stems from 
a desire to catch up with trends observed in developed 
countries of the European Union and is driven by an at-
titude typical of the global village – “they have it, so why 
shouldn't we?” To be honest, I like that ambition. I think 
it stems from believing in opportunities and it breaks 
with our national inferiority complex, allowing us to ful-
fil our ambitions and flourish.
 
In what way is the perspective of such young people 
described above from the perspective of their parents 
when they were at their age?
These people believe in themselves, despite national inferi-
ority complexes and vices. They understand that they aren't 
inferior to other societies of democratic countries; that they 
can achieve a lot. Following that path, they should also be 
aware of threats. Hunger for success may take you down – 
if you don’t know what to beware of. I’m sure, however, that 
many of them will achieve what they desire as they are des-
perate and ready to fight for it. Our times offer plenty of op-
portunities. What you need to do is to stop complaining and 
open up your eyes. Opportunities are all around us, and the 
door is wide open for those who are ready to make sacrifices.

How to use the potential of the generation?
The problem of this generation is superficiality, lack of 
mentors and structural limitations. What does it mean? 
The superficiality stems from the fact that this is a pop 
culture generation. The young know very well what Kuba 
Wojewódzki or Doda said, but they don't know anything 
about the works of Sartre or Pascal (and I don't mean 
Brodnicki…). The knowledge of pop culture is not wrong; 
it allows them to interpret the reality and understand it bet-
ter; nevertheless, it doesn't entail life wisdom. The excess 
of knowledge and information, apart from pop culture, 
and the lack of practical life wisdom characteristic for 
their parents and grandparents, who grew up in the times 
of discomfort and worries, is the mark of this generation. 
Doda isn’t Sartre. Pop culture will never fully replace 
high culture. The lack of mentors is related to a gap in the 
mentality. The leap from communism to capitalism was 
so rapid in Poland that many people were not mentally 
ready for it. The young want to go forward, but they have 
no role models, as few people from the older generations 
adapted well to the social changes and gave a lead. There 
are few mentors who have something to offer for those 20- 
or 30-year-olds. Therefore, the generation may be called 
a generation of orphans and people with no authority fig-
ures – as their parents weren't able to teach them the rules 
of the new reality, how to achieve success and survive. To 
me, there is no bridge there. That’s why the young look for 
authority figures in western countries – because in Poland, 
there are few people who could become their mentors and 
could show them the new way to follow. The third issue – 
structures – is the system in Poland. Relatively low salaries, 
relics of communism, corruption and cronyism. Of course 
it's possible to change that. The problem is that we have to 
introduce changes instead of running away from the coun-
try in pursuit of a higher salary. We can have it all here. We 
need brave people able to destroy the system. Literally. 
To use the potential of the generation even more, we need 
life wisdom and depth, we need mentors ready to lead the 

young (and the young willing to follow authority figures), and 
we need to fight for different structures. It’s possible. Few 
things are impossible for 20- or 30-year-olds. All they need 
to do is to cherish their dreams and don't let them turn sour.

What is the target group of your fanpage and what 
message do you want to convey to the young?
My fanpage aims to promote smart motivation for life 
among those who are brave enough to believe that there’s 
something more about life – regardless of their age. Indeed, 
I particularly attract 20- and 30-year-olds due to their hun-
ger for fulfilling their dreams and achieving success. My 
work often involves accompanying and supporting them 
during their journey – as a coach or a mentor. I love to see 
success and development of people whom I invest in. It’s 
really important to me. It’s my driving force. My fanpage 
is intended to be an extension of my positive influence. 
The more people are inspired, the better. Encouraging 
people to lead a wise life, to perceive success in a healthy 
way, to look for good motivation as well as to understand 
themselves and their goals should become more and more 
fashionable. I want that fashion to cover many people – and 
become something more. And I’m on my way to make the 
vision come true.

There are two views of the same issue and the same gener-
ation. How true are they? Perhaps, they are both right in 
the aspect they tally – that the economic system reinforc-
es inequality. The young who have a full-time job regard 
themselves as real hotshots. If, despite low salaries, they 
manage to save up some money, which allows them to ful-
fil their dreams of buying their own flat, they spend it all 
on fixing devices that break down right after the warranty 
period is over. Eating out is regarded as fancy, whereas 
for our western neighbours, it's a standard. We waste our 
breath talking to our bosses, who know best, even though 
the world has changed several times since they got the po-
sition. It is said that all over the world - not only in Poland - 
the generation of 20- and 30-year-olds will be the first gen-
eration of people in a worse position than their parents, 
bearing the consequences of the previous generations’ 
decisions. We are the ones who have to save up, live from 
hand to mouth in retirement and protect the environment 
they have damaged. On the other hand, we have so many 
opportunities – we can travel the world, be whoever we 
want to be regardless of sex and education, fulfil our ambi-
tions in various fields… and we don't know what to choose. 
Many people don’t want to travel the world at all, but they 
need authority figures to “force” them to settle down or 
make life decisions, just like those people were “forced” 
by their parents. The young are the victims of the freedom 
of choice and the fear of making wrong decisions that the 
freedom entails. Settling down is accidental nowadays, 
and it becomes a blessing after the first shock. Therefore, 
when we turn thirty, our list of Facebook friends includes 
people who share pictures of their children smiling, those 
who share pictures from a crazy trip over Asia without any 
money as well as those who describe how they lost their 
keys when they were drunk at a party.

So what’s the reality of contemporary young adults? 
Perhaps, it all depends on whether their glasses are half 
full or half empty. 

P O K O L E N I E  S Z A N S  B E Z  S Z A N S



eorge, witaj! O dziękuję, to prezen-
ty? Dla wszystkich? O, jesteś nie-
samowity! Dzieci, przywitajcie się 

z wujkiem… Nie krzyczcie proszę. Pawełku, 
uspokój się, nie szarp Anielki… Wejdź pro-
szę, siadaj koło dziadka. Trochę ciasno, ale 
najważniejsze, że jesteśmy wszyscy. Musisz 
spróbować wszystkich potraw, absolutnie. 
To przyniesie ci szczęście. I nam wszystkim. 
Co u ciebie? Masz kogoś? Nie mów, że nie. Do-
brze, albo tę niesamowitą osobę ukrywasz 
przed nami albo… No co, powiem! Albo jesteś 
gejem. Ale my nic nie mamy przeciwko. Nie, 
przecież to są tacy mili ludzie. Dobrze, trochę 
żartowałam… Ale wiesz, życie to nie żarty, 
nie możesz być taki samotny. Jednak każdy 
potrzebuje mieć bliską osobę. A ty nie młod-
niejesz, już nawet siwe włoski widzę. Szpako-
waty mężczyzna jest wciąż przystojny, nie ma 
się czym martwić, kochanie. Przepraszam, 
że tak przy wszystkich, ale przecież tu są 
sami swoi. Dołożyć ci jeszcze karpia? No, nie 
wstydź się, jedz. Jedz. Zapomniałam, prze-
cież dla ciebie też mamy prezent, o tutaj. Roz-
pakuj, proszę. Jak ci się podoba? Wiesz, tobie 
to trudno coś kupić. Trafić w twój gust. Zresz-
tą wszystko masz. Ale co, taki krawat przyda 
ci się, prawda? A przymierz… No, wspaniale. 
Tak weselej, lepiej niż w tym twoim. Może 

dishes, absolutely. It’ll bring you luck. It’ll 
bring luck to all of us. How are you doing? 
Are you seeing someone? I  hope you are. 
Fine, you’re either keeping that special per-
son from us or… Well, I’ll say that! Or you're 
gay! But we don’t mind. No, gays are such 
nice people. Fine, I was only joking… But you 
know, life is no joke, you can’t be so lonely. 
Everyone needs someone close. And you’re 
not getting any younger, I can see your grey 
hair. A grizzled man is still handsome, don’t 
you worry, honey. Sorry for being so straight-
forward about it, but we’re all family here. 
Do you want some more carp? Don’t be shy, 
eat. Eat. Oh, I almost forgot, we have a gift 
for you, here. Open it, please. Do you like it? 
It’s difficult to buy something for you, you 
know. To find something to your liking. You 
have everything anyway. But you’ll use that 
tie, won’t you? Try it on… You look great. You 
look more positive, better than in that tie of 
yours. Maybe that’s why you don’t have a girl-
friend, because of that grey suit and dark tie? 
You look better now. Give auntie a kiss! You're 
such a nice boy, I like you that way. You’ve al-
ways been a good boy. Merry Christmas!”

Well, Christmas with family. You don’t 
choose your family. But you can choose your 
flight. It’s easy: visit the website of your fa-
vourite airlines and enter a destination and 
a date… Let’s say that far away from auntie. 
So that she doesn’t know what to say when 
you tell her you can’t come home for the 
Christmas Eve supper. You send gifts and 
wishes by post because you’re going to… Aus-
tralia. Yeah… Australia. Hum of the ocean, 
boundless beaches, white wine with an af-
tertaste of melon, lovely Melbourne and cra-
zy Sidney. The disarming rustic English ac-
cent. You stop thinking about current issues 
and begin to think about galaxies. Stars look 
completely different there.

And you feel good, you feel like a teen-
ager again. You want to run and wallow in 
the sand. Or drive on a motorway through 
the desert. Surfers with lengthy hair and 
their girls. A special species, surfers’ girls: 
sunburnt, always smiling, in torn blouses 
and oversize jeans. And “Christmas Eve” 
seafood. Wrr… It wakes up the beast inside 
you. A monster happy with the life it chose. 
You’re a  lone wolf, smiling widely to the 
blue sky and the burning sun. You’re not 
ashamed of your age or the fact that you’re 
not married, not even in a relationship. It’s 
like you wanted it to be. Not like your aun-
tie did. But it’s not your problem anymore. 
Look through the window, you’re just taking 
off from your motherland. From tradition. 
From family. And you’re flying straight to 
the sun. You’re no Icarus. You’re just a cus-
tomer of airlines. Merry Christmas. 
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana 
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. 
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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dlatego nie masz dziewczyny, taki szary gar-
nitur i ciemny krawat? A teraz od razu lepiej. 
Daj cioci całusa! Kochany chłopak, takim 
cię lubię. Zawsze byłeś dobrym dzieckiem. 
Wszystkiego najlepszego!”

Hm, Boże Narodzenie z rodziną. Rodzi-
ny się nie wybiera. Ale już lot tak. To proste: 
wchodzisz na stronę swoich ulubionych linii 
i wpisujesz destynację, datę… Powiedzmy, że 
niech będzie daleko od cioci. Tak, żeby nie 
wiedziała co powiedzieć, kiedy oświadczysz, 
że niestety nie będzie cię na Wigilii. Prezen-
ty i życzenia przesyłasz pocztą, bo wybierasz 
się do… Australii. Taaa… Australia. Szum 
oceanu, bezkresne plaże, białe wino z  de-
likatnym posmakiem melona, urocze Mel-
bourne i szalone Sidney. Ten wiejski akcent 
języka angielskiego, który rozbraja. Przesta-
jesz myśleć o bliskich sprawach, a zaczynasz 
marzyć o galaktykach. Gwiazdy wyglądają tu 
zupełnie inaczej.

I tak jest dobrze, znowu czujesz się jak na-
stolatek. Chce ci się biec przed siebie i tarzać 
w piachu. Albo pędzić autostradą po pustyni. 
Surferzy z przydługimi włosami i ich dziew-
czyny. Specjalny gatunek, dziewczyny surfe-
rów: spalone słońcem, wiecznie uśmiechnię-
te, w podartych bluzach i za dużych jeansach. 
No i „wigilijne” owoce morza. Wrrr… budzi się 
w tobie bestia. Potwór, który cieszy się życiem, 
które wybrał. Jesteś samotnym wilkiem, któ-
ry uśmiecha się szeroko do błękitnego nieba 
i palącego słońca. Nie zawstydzi cię metryka, 
nie zbije z tropu brak żony, a nawet dziewczy-
ny. Jest jak chciałeś. I jak nie chciała ciocia. 
Ale to już nie twój problem. Patrz w okno, wła-
śnie odrywasz się od ziemi ojczystej. Od tra-
dycji. Od rodziny. I lecisz prosto w słońce. Nie 
jesteś żadnym Ikarem. Jesteś po prostu klien-
tem linii lotniczych. Merry Christmas. 

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 12

“Hello, George! Oh, thank you, are these 
gifts? For everyone? Oh, you’re great! Chil-
dren, say hello to your uncle… Please, don’t 
scream. Paweł, calm down, don’t jerk Aniel-
ka… Come in, please, sit next to grandpa. 
There isn’t much space, but what matters 
is that we’re together. You must taste all the 

MAM NA IMIĘ 
GEORGE ODC. 12
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PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

eśli mówimy o rozgrzewających da-
niach, myślimy o  pożywnym czer-
wonym mięsie. Marcin Faliszek, szef 

kuchni restauracji Piwna 47 Food & Wine 
Bar, zaprasza na polędwicę wołową ma-
rynowaną w czerwonym winie, czosnku 
i rozmarynie, ze smażonymi boczniakami, 

cji z  jej udziałem. Specjalnością jest także 
boczek z dzika z wędzonymi ziemniakami 
w sosie z octu winnego i miodu.

W Piwnej 47 Food & Wine Bar serwowa-
ne dania przygotowywane są z  pieczoło-
witością już na etapie selekcji produktów. 
Restauracja korzysta z mięsa od zaprzyjaź-
nionych myśliwych, a warzywa i owoce są 
zawsze dobierane według zasady sezono-
wości. Dlatego w  karcie jesienno-zimowej 
dominują warzywa bulwiaste i korzeniowe, 
jak dynia, ziemniak czy topinambur.

Jak sama nazwa wskazuje, Piwna 47 
Food & Wine Bar to też wyśmienite wina.  
Potwierdzają to przyznane ostatnio nagro-
dy– Award of Excellence magazynu „Wine 
Spectator” oraz wyróżnienie w konkursie 
Grand Prix 2016 magazynu „Wino”. 

ENGLISH

WARM UP THIS WINTER
PIWNA 47 FOOD & WINE BAR

Walking the streets of the Main Town in 
Gdańsk decorated with Christmas lights, you 
can't help but come into one of cosy cafés to 
warm yourself up. In Piwna 47 Food & Wine 
Bar you may not only have aromatic and 
warming drinks, but also a delicious dinner.

When you think about food to warm you 
up, what comes to your mind is nourish-
ing red meat. Marcin Faliszek, the chef 
in the Piwna 47 Food & Wine Bar restau-
rant, recommends beef tenderloin mar-
inated in red wine, garlic and rosemary, 
with fried oyster mushrooms, crusty cau-
liflower, and caramelised carrots. All that 
with spicy pepper sauce with a  tinge of 
chocolate. 

A  winter alternative to beef may be 
game. Piwna 47 Food & Wine Bar offers 
exquisite dishes with game. Its specialty 
is wild boar belly with smoked potatoes in 
wine vinegar and honey sauce.

Dishes served in Piwna 47 Food & Wine 
Bar are prepared with great attention to 
detail, paid already at the stage of select-
ing products. The restaurant serves meat 
supplied by regular hunters, and fruit and 
vegetables are selected according to the 
season. Therefore, in the autumn and win-
ter menu, there are mainly bulb and root 
vegetables, such as pumpkins, potatoes 
and sunroot.

In Piwna 47 Food & Wine Bar, as the 
name suggests, you may also find excellent 
wines. The restaurant has recently won 
prestigious awards – Award of Excellence 
of the “Wine Spectator” magazine and an 
award in the Grand Prix 2016 competition 
held by the “Wino” magazine. 

J

NA ROZGRZEWKĘ
PIWNA 47 FOOD & WINE BAR

SPACERUJĄC ŚWIĄTECZNIE PRZYSTROJONYMI ULICZKAMI 
GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU NIE SPOSÓB NIE WPAŚĆ DO 
JEDNEJ Z PRZYTULNYCH KNAJPEK, BY SIĘ OGRZAĆ. W PIWNEJ 47 
FOOD & WINE BAR SKOSZTUJECIE NIE TYLKO AROMATYCZNYCH, 
ROZGRZEWAJĄCYCH NAPOJÓW, ALE TAKŻE ZJECIE PYSZNĄ KOLACJĘ.

chrupiącym kalafiorem i karmelizowaną 
marchwią. Wszystko to w  towarzystwie 
wyrazistego sosu pieprzowego z nutą cze-
kolady. 

Zimową alternatywą dla wołowiny może 
być dziczyzna. W  Piwnej 47 Food & Wine 
Bar skosztujecie niesamowitych kompozy-
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NAPIWKAMI
         RODZINY 
NIE ZBUDUJESZ

1 0 0 – 1 0 1

MUCHA W ZUPIE

K U C H N I A  /  C U I S I N E

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. „MUCHA W ZUPIE” TO 
CAŁA PRACA O GASTRONOMII OD KUCHNI.

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski



ją się z inną rzeczywistością, bo przeskok 
finansowy jest potężny. Napiwki mogą 
uderzyć do głowy. Ale napiwkami i pracą 
po kilkanaście godzin dziennie rodziny się 
nie zbuduje. A podczas studiów nie myśla-
łem o gastronomii. Miałem kilka epizodów 
uczelnianych, byłem nawet na inżynierii 
lądowej. Lubiłem zawsze te techniczne 
i logiczne elementy, ale zacząłem szukać 
i stwierdziłem, że najlepsze dla przyszłości 
może być zarządzanie. Absolutnie jednak 
nie myślałem, że zostanę w gastronomii. Po 
prostu musiałem zapłacić za studia, więc 
zacząłem pracę w kinie.

Gdzie jadasz na mieście? W tych 
miejscach, które znasz od strony cyfr, 
czy starasz się wybierać inne, nowe?
Przede wszystkim chodzę jednak do swo-
ich klientów. Mam taki komfort, że wiem, 
jakie produkty oni kupują i  wybieram te 
restauracje, które zwracają uwagę na 
jakość surowca. To jest dla mnie też wy-
znacznik, bo monitoruję ten rynek. Lubię 
chodzić do restauracji wegańskich. Mam 
bardzo fajne miejsce z jarskimi burgerami 
naprzeciwko dworca w Gdyni. To bardzo 
fajny koncept. Lubię miejsca, w których 
jedzenie jest proste, tanie, ale dobre. Kiedy 
jesteśmy z żoną na wakacjach uwielbiam 
wchodzić do miejsc gdzieś na wsi, gdzie 
wiele osób nigdy by nie zajrzało. Tam 
jest prawdziwy schabowy, prawdziwy ro-
sół. Do reszty konceptów przyciąga mnie 
bardziej ciekawość. Na co dzień chyba 
jestem trochę zepsuty tymi cenami, 
liczbami, pomysłami, więc wolę proste, 
szczere jedzenie. Zresztą sam kupuję 
produkty i gotuję.

N A P I W K A M I  R O D Z I N Y  N I E  Z B U D U J E S Z

PIOTR ROGOWSKI – od lat pomaga restau-
ratorom w prowadzeniu ich biznesów. Patrzy 
na ich liczby, analizuje, doradza, usprawnia, 
uczy. Sam gotuje, ale tylko w domu.

W jaki sposób związałeś się z branżą 
gastronomiczną?
Zaczynałem od kawiarni w kinie. Byłem 
tam rodzynkiem, bo w tamtych czasach 
w kawiarniach pracowały same dziewczy-
ny. Zaczynałem szukać pasji, profesjona-
lizmu w robieniu kawy. Wtedy jeszcze nie 
słyszało się o baristach, ale ja już łapałem 
ten temat. Potem przeskoczyłem na bar 
i znów mocno się wciągnąłem. Spotkałem 
wtedy też mojego przyszłego pracodaw-
cę, który zaproponował mi stanowisko 
szefa baru w swoim klubie, który w tam-
tym momencie powstawał. Tam zacząłem 
się uczyć menadżerstwa. Przeszedłem 
chyba wszystkie poziomy. Zaczynałem 
od zarządzania barem, a w którymś mo-
mencie zostałem dyrektorem, który za-
wiadywał restauracjami i  klubem. Było 
to wyzwanie, bo dużo działo się naraz. 
Trzeba było to skoordynować, ponieważ 
powstawały kolejne lokale. Nauczyłem się 
tam ogromnej ilości rzeczy. To była bar-
dzo szybka nauka, bo pracowałem nawet 
po 17 godzin dziennie. Potem było kilka 
innych epizodów prowadzenia różnych 
miejsc, aż w końcu przeskoczyłem na wła-
sną działalność. Dziś prowadzę szkolenia 
i jestem managerem zewnętrznym, poma-
gając klientom w prowadzeniu ich bizne-
sów. Kiedy zaczynałem pracę w kawiarni 
studiowałem zarządzanie i marketing. Do 
dziś pamiętam jeden wykład, który wciąż 
przyświeca mi w rozmowach z klientem: 
wynik przedstawiony właścicielowi, pre-
zesowi czy osobie zarządzającej, musi być 
na pojedynczej kartce. Jeśli ktoś ma pyta-
nia o detale, to niech sobie bierze kolejne 
kartki. Ten prawdziwy, podstawowy wy-
nik musi być na jednej stronie. Dlaczego 
to ważne? Bo dzisiejsza gastronomia stała 
się zbyt skomplikowana.

Czy na studiach przeszło ci kiedyś przez 
myśl, że gastronomia to ta branża, 
w której się odnajdziesz? Skusił cię 
szybki pieniądz?
Nie należę do osób, które wpadły na salę 
i od razu miały super zarobki. Przez dłuż-
szy czas zarabiałem 1500 złotych i  nie 
miałem napiwków. Dziś ludzie pracujący 
na sali lub za barem zarabiają większe pie-
niądze. Ale w którymś momencie zaczyna-
ją im przeszkadzać żylaki czy bóle kolan, 
jednocześnie myślą o tym, aby rozwijać 
swoją karierę. Skutkuje to często zmianą 
branży i przejściem do biura, gdzie zderza-

... R Z A D KO  C H O D Z Ę 
D O  R E S TAU R AC J I . 
N I E  S PR AW I A  M I 
T O  PR Z YJ E M N O Ś C I , 
B O  K I E DY  G D Z I E Ś 
WC H O D Z Ę  T O 
M O M E N TA L N I E  S TA J Ę 
S I Ę  M E N A D Ż E R E M 
T E G O  M I E J S C A . 

Nie masz tak, że wchodzisz do nowej 
dla siebie restauracji, rozglądasz się, 
zaglądasz w kartę, dostajesz danie 
i zaczynasz liczyć – pięciu kelnerów 
kosztuje tyle, to danie tyle, czynsz 
pewnie tyle...?
Właśnie dlatego rzadko chodzę do restau-
racji. Nie sprawia mi to przyjemności, 
bo kiedy gdzieś wchodzę to momental-
nie staję się menadżerem tego miejsca. 
Rozglądam się, pewne rzeczy zaczynają mi 
przeszkadzać, widzę, że coś jest źle zrobio-
ne. Wiem, ile warte jest jedzenie na talerzu. 
Widzę trwonienie pieniędzy przez to, że 
jest włączony klimatyzator, a jednocześnie 
otwarte są drzwi. Widzę, że są pracownicy, 
którzy nie dostrzegają oczywistych spraw. 
Widzę, że ktoś nie ma nad tym kontroli, 
więc zaczynam być menadżerem tej re-
stauracji we własnej głowie. A  przecież 
jak idę gdzieś to po to, żeby spędzić miło 
czas, a nie się frustrować czyimiś cyframi. 
Dlatego wolę zjeść tego prawdziwego scha-
bowego z wiejskim ziemniakiem w miej-
scu, gdzie pyskująca babka w przaśny spo-
sób przedstawi ci jadłospis.

Masz na co dzień do czynienia 
z dostawcami. Ściemniają?
Nauczyłem się już, że najczęściej to nie 
jest żadne ściemnianie.

Okej. Jak zatem wytłumaczyć 
restauratorowi, że pomidor, za którego 
w zeszłym tygodniu płacił 4 złote, teraz 
kosztuje 6?
Większość właścicieli restauracji zadaje to 
słynne pytanie „Gdzie są te pieniądze?”. 
Niestety jednocześnie słyszę od razu od-



że pojawia się dużo przyjaźni i otwartości 
pomimo hejtu. Jeśli nie ma między dwo-
ma restauratorami jakiejś otwartej walki, 
to są przynajmniej przyjazne stosunki.

Są osoby, które chciałbyś zaprosić na 
kolację?
Magda Gessler (śmiech). Nie jestem ku-
charzem, nie będę oceniał jej działań. 
Większość tych programów jest skupiona 
na człowieku, nie na kuchni. To zastana-
wiające. Chciałbym o tym porozmawiać, 
jestem tego ciekaw. Chciałbym też zapro-
sić Jamiego Olivera. Imponuje mi przynaj-
mniej na podstawie przekazu medialnego, 
dlatego chciałbym go poznać. Stworzył po-
tężną machinę ekonomiczną. Słyszałem, 
że to najbogatszy kucharz świata. Z punk-
tu widzenia mojej branży chętnie wymie-
niłbym się doświadczeniami.

A spoza branży?
Bill Gates.

Celujesz w bogatych.
Nie chodzi o  bogactwo, a  o  osiągnięcia. 
Pieniądz nie jest głównym celem. Chcę 
stworzyć produkt, który być może zmieni 
troszeczkę gastronomię i uważam, że mi 
się nieco udało. Zaczynałem od piętnastu 
słuchaczy, ostatnio miałem kongres na 
sześćset osób. Idę więc chyba w dobrą stro-
nę. Chciałbym więc poznać osoby, które 
coś osiągnęły i sprawdzić, jaką taktykę ob-
rały i ile razy miały wzloty i upadki. 

ENGLISH

YOU WILL NOT BUILD A FAMILY 
WITH TIPS

If you are not working in the industry but you 
have seen a few shows and think that you know 
everything about gastronomy, then we can 
assure you – you know nothing. Luckily, nothing 
can hide from us. "Mucha w zupie" series will 
show you the naked truth of the kitchen side of 
gastronomy.

PIOTR ROGOWSKI – is helping restaurateurs 
manage their businesses. He looks at num-
bers, analyses, advises, improves and teach-
es. He cooks himself but only at home.

How did you connect with gastronomy?
I was starting out in a café in a cinema. 
I was a treat there because in those days 
only girls worked in cafes. I was beginning 
a search for passion and professionalism in 
making coffee. No one heard about baris-
tas then but I was already getting the flow. 
Then I worked at a bar and got really into 
it. I  also met my future employer there, 

powiedź „pracownicy kradną, dostawcy 
oszukują, a w ogóle to mój kucharz pewnie 
ustawił się ze sprzedawcą i towar w ogóle 
nie przyjeżdża do mnie, tylko do niego”. Ale 
czy na pewno w tym tkwi problem? Brak za-
ufania osobiście uważam za największy pro-
blem dzisiejszej gastronomii. Ceny się zmie-
niają. Ale spójrzmy od innej strony. Często 
wchodzę do jakiejś restauracyjnej kuchni 
i  pytam gdzie jest waga. Zazwyczaj stoi 
gdzieś w kącie, zakurzona, nie działa od pię-
ciu lat. Pytam dalej: „Chcesz mi powiedzieć, 
że ta pięciokilowa waga jest w stanie zważyć 
najbliższą dostawę, kiedy na fakturze jest 
szesnaście pozycji, a niektóre z nich mają 
po 10 kilo?”. Z drugiej strony mam dużo zna-
jomych dostawców, z którymi rozmawiam 
i pytam, dlaczego popełniają tyle błędów. 
Odpowiedź zazwyczaj jest taka: „u nas też 
pracują ludzie i zdarzają się pomyki, ale nie 
jest to działanie celowe”. A jak restaurator 
wyrywkowo zauważy, że przyszło coś nie 
tak, to potrafi stworzyć mit, że ktoś nakradł. 
Nie twierdzę, że dostawcy wcale nie oszuku-
ją, ale problemem jest jednak to, że przyjeż-
dża dostawa, a kucharz albo szef kuchni jej 
nie kontroluje. Potem właściciel przychodzi 
do szefa kuchni i mówi: „wyszedł ci zły food-
cost”. A ja zadaję pytanie: „czy zamówiony 
towar w ogóle dojechał?”. Okazuje się, że 
nie. Sprawdzaj, kontroluj i pamiętaj, że do-
brego biznesu nie zbudujesz na oskarżeniu 
o kradzież, a na zaufaniu.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w branży gastronomicznej?
Będąc menadżerem miałem przygotować 
koncert bardzo znanego muzyka jazzo-
wego. Sprowadzaliśmy z  Warszawy spe-
cjalnie na to wydarzenie fortepian, ale do 

tego konkretnego instrumentu dostępny 
był tylko jeden stroiciel. Za pół godziny 
miała być próba, wszyscy szukali stroicie-
la, a  w  kuchni wybiło szambo i  nie było 
agregatu zastępczego, który był obowiąz-
kiem, gwarantem tego koncertu. I nagle 
znalazł się stroiciel – był tak pijany, że nie 
trzymał się na nogach. Ale nastroił forte-
pian i  wyszedł jeden z  lepszych koncer-
tów. Wszystko wytrzymałem, ale na drugi 
dzień mnie to dużo kosztowało.

Istnieje przyjaźń w branży 
gastronomicznej?
Tak. Wiem, że nawet jeśli się od osób trzecich 
słyszy, że jeden czy drugi przyjaciel coś o nas 
powiedział, to w  potrzebie pojawia się ich 
bardzo dużo. Mam pod skrzydłami 120 loka-
li. Niektórych właścicieli sam nazywam przy-
jaciółmi biznesowymi. Znam ich charaktery. 
Wielokrotnie widzę, że ktoś mnie polecił. To 
najlepszy wskaźnik. Moja firma rozrasta się 
przez polecenie. O czym to świadczy? Że re-
stauratorzy chcą pomagać innym.

Czy rośnie kolektywna świadomość 
branży? Ludzie zdają sobie sprawę 
z tego, że powstanie kolejnej restauracji 
na ulicy to nie konkurencja, którą należy 
wyciąć w pień, a kolejny czynnik, który 
przyciągnie na tę ulicę więcej klientów?
To się bardzo mocno zmieniło w  ciągu 
piętnastu lat. Kiedy otwierałem firmę, 
której działalność polegała na zaglądaniu 
w  receptury, pytano mnie jak zabezpie-
czę te receptury, żeby ktoś inny ich nie 
dostał. Dziś już nie pamiętam, żeby ktoś 
o to pytał. Wszyscy już wiedzą, że nie cho-
dzi o  to, jak podasz danie, ale jak skon-
struujesz całą restaurację. Cieszy mnie, 
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who offered me a position as the head bartender in his 
club, which he was opening. I  learned management 
there. I probably went through all levels. I started out 
managing a bar and at some point became a director 
who managed restaurants and a club. That was a chal-
lenge because a lot was happening simultaneously. It 
had to be coordinated because new venues were being 
opened. I learned a lot there. This was very fast paced 
learning because I was working even 17 hours per day. 
Later there were a few episodes with managing differ-
ent places until finally I got my own business. Today 
I am holding trainings and am an outside manager, 
who helps clients with their businesses. When I started 
working in a café I was studying management and mar-
keting. To this day I remember one lecture, which I can 
still see in front of my eyes when talking to clients: the 
result you present to the owner, head or the managing 
person has to fit on one sheet of paper. If someone has 
questions regarding the details he can grab following 
papers. That true, basic result has to be on one sheet. 
Why is it important? Because gastronomy today be-
came too complicated.

While at university did you ever see gastronomy as 
the field in which you will find your place? Were you 
tempted by the fast income?
I am not one of those people who stepped onto the floor 
and straightaway started making money. For a  long 
time I was making 1500zl and I did not get tips. Today 
people working on the floor or behind the bar have 
higher incomes. But at some point they start getting 
varicose veins and knee problems, while at the same 

time thinking about developing their careers. This 
often forces them to change their field and do office 
work where they are forced to face reality because 
there is a huge income gap between the two. Tips can 
go straight to your head. But with tips and working over 
ten hours a day you will not build a family. But while 
studying I did not think about gastronomy. I had few 
university episodes, I was even doing civil engineering. 
I always liked those technical and logical elements, but 
I started searching and decided that for my future man-
agement would be the best choice. But I never thought 
that I would stay in gastronomy. I simply had to pay for 
my education so I started working in the cinema.

Where do you eat out? In places that you know from 
the numbers’ side or do you try to choose different, 
new ones?
I usually go to my clients. I have this comfort of know-
ing what products they buy and I choose restaurants 
that pay attention to the quality of their products. It 
is also an indicator for me because I am monitoring 
this market. I like to go to vegan restaurants. I have 
a  very cool place with vegetarian burgers, opposite 
the main station in Gdynia. It is a really cool concept. 
I like places that have uncomplicated, cheap and tasty 
food. When we are on holiday with my wife I  love go-
ing to places somewhere in a village, where no one else 
would look. That is where you get a real schabowy [TN: 
pork cutlet], real chicken soup. I am drawn to the rest 
by curiosity. Generally, I might be a bit tired with those 
prices, numbers, ideas, so I prefer easy, honest food in 
daily life. And I buy products and cook myself.

N A P I W K A M I  R O D Z I N Y  N I E  Z B U D U J E S Z
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Do you ever enter a new restaurant, look around, 
glance at the menu, get your meal and start counting: 
five waiters cost this much, this meal that much, rent 
probably this much…?
This is why I rarely do go to restaurants. It does not give 
me pleasure because as soon as I walk through the door 
I become that place’s manager. I look around, some 
things start bugging me instantly, I can see that some-
thing is done wrong. I know what the food on my plate 
is worth. I see money being thrown out simply because 
the AC is on and the doors are open. I see that there 
are employees who do not see obvious things. I see that 
no one has control over it so I become the restaurant’s 
manager in my head. But the whole point of going 
somewhere is to relax in a nice atmosphere and not 
worry about someone else’s numbers. This is why I pre-
fer to eat that real schabowy with potatoes in a place, 
where a sass-mouthing woman will yell her menu out.

You deal with suppliers on daily basis. Do they 
cheat?
I have already learned that they usually do not.

Ok. So how do you explain to a restaurateur that 
a tomato he bought last week for 4zl is now 6zl?
I ask most restaurant owners the famous question: 
“Where is that money?”. Unfortunately, I  usually 
hear straightaway: “employees are stealing, suppliers 
cheating and generally my cook probably has a deal 
with the supplier and products are not even being de-
livered to me but to him”. But is that really the issue? 
Lack of trust is what I think is the biggest issue in to-
day’s gastronomy. Prices change. But let as look at this 
from a different perspective. I often enter a restau-
rant’s kitchen and ask where is the scale. It is usually 
standing somewhere in the corner, dusted, broken 
for the last five years. I continue asking: “you want to 
tell me that this 5kg scale can weigh the next delivery, 
where there is 16 positions on the receipt and some 
of them are 10kg heavy?”. On the other hand I have 
many close suppliers with whom I am talking and ask-
ing them why they are making so many mistakes. The 
answer usually is: “there are people working here and 
sometimes mistakes are made, but we are not doing 
it on purpose”. And if a restaurateur happens to no-
tice that something was not delivered he can create 
a myth that someone is stealing. I am not saying that 
suppliers are not cheating but the issue is still that 
when a delivery arrives the cook or chef is not con-
trolling it. And then the owner comes to the chef and 
says: “your food cost is wrong”. Whereas I ask: “did 
the order arrive?”. It turns out that it had not. Check, 
control and remember that you will not build a good 
business on theft accusations but on trust.

What is the most extreme experience you had in 
gastronomy?
When I was a manager I had to prepare a concert of 
a very popular jazz musician. For this event we brought 
a fortepiano especially from Warsaw but there was only 
one tuner available who could tune this classical in-
strument. In half an hour there was supposed to be the 

rehearsal, everyone was looking for a tuner, the cess-
pool burst in the kitchen and there was no replacement 
aggregate which was an obligatory guaranty of this 
concert. And then we found a tuner; he was so drunk 
he could barely stand. But he did tune the fortepiano 
and we had one of the best concerts. I pushed through 
it all but paid the price the following day.

Are there friendships in gastronomy?
Yes. I know that, even if you hear from others that one 
or another friend said something about us, if the situ-
ation calls for it plenty of friends step up. I am oversee-
ing 120 venues. Some of the owners I myself call my 
business friends. I  know their personalities. I  often 
see that someone has recommended me. This is the 
best indicator. My company grows on recommenda-
tions. What does that say? That restaurateurs want to 
help others.

Is there a growing, collective awareness in the field? 
Are people aware that a new restaurant opening 
down the street is not competition that should be 
eliminated but another factor that will draw more 
people to that street?
This has greatly changed in the last fifteen years. When 
I was opening my company, which was looking into 
recipes, I was asked how do I ensure that these recipes 
are not available to others. Today I cannot remember 
when was the last time someone asked me about this. 
Everyone knows now that it is not so much about how 
you serve the dish but about how you construct the 
whole restaurant. I  am happy that friendships and 
openness are forming despite the hate. If there is no 
open argument between two restauranteurs then they 
at least have friendly relations.

Are there people you would like to invite to dinner?
Magda Gessler [TN: renowned Polish celebrity chef and 
restaurateur, compared to Gordon Ramsey]. (laughs) 
I am not a cook so I will not judge her actions. Most of 
these shows focus on the person not the cuisine. This 
is interesting. I would like to talk about it, I am inter-
ested in that. I would also like to invite Jimmy Oliver. 
He seems impressive, at least based on how media por-
trays him and so I would like to meet him. He created 
a huge economic machine. I have heard that he is the 
richest cook in the world. From the position of my field 
I would love to share experiences with him.

And from outside the field?
Bill Gates.

You aim for the rich.
It is not about wealth but their achievements. Money 
is not the main goal. I want to create a product that 
may change gastronomy a bit and I think that I have 
somehow managed this. I was starting out with 15 lis-
teners, recently I had 600 people. So I am going in 
the right direction. Therefore, I would like to meet 
people who have achieved something and see what 
was their tactic and how many times did they experi-
ence highs and lows. 





ochani rodzice, jesteście wspaniali! To dzięki 
Wam stąpamy po tym świecie. To dzięki Wam 
wiemy, jak się zachować. To często dzięki Wam 

posiadamy wewnętrzną potrzebę odkrywania świata, 
poznawania nowego. Poszerzaliście nasze horyzonty. 
Pobudzaliście pasje. Wszyscy wiemy, jak ważne są to 
wartości i elementy życia każdego z nas. 

Rola rodzica w wychowaniu dziecka jest znaczą-
ca. Nikt tego za nas nie zrobi. Niektórzy mogą pomy-
śleć, że szkoła lub zajęcia pozalekcyjne stworzą ideał 
z naszej pociechy. Nic bardziej mylnego, to nie jest ich 
zadanie. Mają nauczyć dzieci, jak się uczyć, rozwiązy-
wać zadania i pokonywać przeszkody, przekazywać 
wiedzę i rozwijać umiejętności. Ale nie będą za nas 
tworzyć podstaw wartości oraz uczyć zachowania na-
szych pociech. To jest zdecydowania nasza rola. 

Z  moich obserwacji – a  jestem bacznym obser-
watorem – wynika, że większość rodziców angażuje 
się w wychowanie swoich dzieci. Niektórzy bardziej, 
niektórzy mniej. Jest też grupa rodziców, która wy-
różnia się na tym tle. Należą do tzw. Klubu Oszalałego 
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Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, 
społecznikiem, prezesem Fundacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne. 
Na dodatek gra w golfa i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 

Rodzica. W skrócie – KOR. Często ich spotykam, cho-
ciażby ostatnio na regatach w Gdyni. Setka młodych 
żeglarek i żeglarzy, a wokół nich dwustu rodziców lub 
opiekunów z lornetkami, czasem nawet z własną mo-
torówką. Śledzą swoje dzieci, przeżywając często ich 
rywalizację bardziej niż uczestnicy regat. Wszystko do-
brze, jeśli na tym się to kończy. Ale gdy widzę, jak po 
przypłynięciu na brzeg przenoszą na nie swoje emocje 
i niespełnione często oczekiwania, wcielając się często 
niepotrzebnie w rolę trenera, wtedy odnoszę wrażenie, 
że granica została przekroczona. To już przesada!

Wdzięczny jestem moim rodzicom, że nie należe-
li do KOR-u. Kiedy zobaczyli i usłyszeli ode mnie, że 
lubię sport i żeglarstwo, pomagali mi dojechać na za-
jęcia, przygotować się do wyjazdu na regaty. Na pierw-
szym etapie przygody ze sportem nic więcej. Uważam, 
że to zdrowe i najlepsze podejście. Nie dla nas rodzi-
ców, ale dla naszych dzieci. 

ENGLISH 

KOR

Dear parents, you're the best! Thanks to you, we are 
in the world. Thanks to you, we know how to behave. 
Often, thanks to you, we have an inner need to explore 
the world, see the new. You've broaden our minds. 
You've developed our passions. We all know how im-
portant these values and life aspects are. 

Parents play a  vital role in bringing up a  child. 
Nobody can do that for them. Some people may say 
that school or extra classes may make a child perfect. 
They can't be more wrong. School or extra classes 
should teach children how to learn, cope with various 
tasks and overcome obstacles; they should improve 
their knowledge and develop their skills. But they 
can't foster basic values or teach children how to be-
have. It's our responsibility. 

As I’ve observed – and I’m a keen observer – the 
majority of parents engage in bringing up their chil-
dren. Some more, some less. But there is also a group 
of parents who stand out from the crowd. They belong 
to the so-called Crazy Parent Club (in Polish: Klub 
Oszalałego Rodzica – KOR). I often meet them; for 
example, I’ve met them recently during a regatta in 
Gdynia. A hundred young sailors with two hundred 
parents and nearest and dearest with binoculars, some 
even with their own sailing boats. They follow their 
children, excited about the competition even more 
than the regatta’s participants. All is well if that’s it. 
But when I see them transferring their own emotions 
and unsatisfied expectations to the children, unneces-
sarily assuming the role of a coach, then I have an im-
pression that they are crossing the border. That seems 
way over the top!

I’m grateful to my parents for not being members 
of KOR. When I told them I liked sport and sailing, 
they helped me go to classes and prepare for a regat-
ta. They did nothing more at the first stage of my ad-
venture with sport. I believe it’s the best attitude and 
a healthy one. After all, it’s not all about us as parents, 
but about our children. 
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BLUZKA  / BLOUSE: H&M

SPÓDNICA  / SKIRT: MASSIMO DUTTI

BUTY / SHOES: MASSIMO DUTTI

TORBA  / BAG: MASSIMO DUTTI

STYLIZACJA / STYLIST: 
Paulina Bolko
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MODELKA / MODEL:  
Ilona Kwiatkowska

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Gosia Abramowicz 

ZDJĘCIA / PHOTOS:   
Kamil Banaszek / agencja 
artystyczna theOrlowska 
www.theorlowska.com

STYLIZACJA / STYLIST: 
Cezary Głuśniewski
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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



4,50 PLN 7,00 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

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 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
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

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





GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

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

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

GRENOBLE 

AMSTERDAM

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



 NEW ROUTE FROM GDAŃSK 
TO NAPLES
From 30 March 2017, Ryanair, a  low-cost airline, opens a  new 
route from Gdansk Airport to Naples. Flights will take place 
twice a week. This is the third Italian destination served by the 
Irish airline. So far, the available destinations from Gdansk Air-
port have included Milan and, in summer, Pisa. Apart from the 
newly-opened route to Amsterdam (KLM), this is the most excit-
ing news in Gdansk Airport. 

WINTER SEASON WITH 
A POSITIVE RESULT
Gdansk Airport has begun the season really well. In Novem-
ber 2016, the airport served 297  814 passengers, which is an 
increase of 13.9%, as compared with November 2015. Tomasz 
Kloskowski, the CEO of Gdansk Lech Walesa Airport, admits 
that domestic flights, including flights to Warsaw (Chopin Air-
port) with Ryanair, constitute a large part of this result. More-
over, flights to Cracow (LOT) and Oslo (SAS) were also popu-
lar in November. The airport has observed a steady growth in 
three air traffic segments – low-cost, passenger, and charter 
airlines. As the CEO Kloskowski announced, the staff of the 
airport will await the annual results. Surpassing the magical 
threshold of 4 million passengers served would be a huge suc-
cess for the airport. 

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

NOWE POŁĄCZENIE 
GDAŃSK-NEAPOL
Od 30 marca 2017 roku na mapie połączeń Lotniska Gdańsk 
zagości Neapol. Wszystko za sprawą niskokosztowej linii lot-
niczej Ryanair. Loty będą odbywać się dwa razy w  tygodniu. 
To już trzeci włoski kierunek oferowany przez tego irlandz-
kiego przewoźnika. Dotąd z Gdańska można było polecieć do 
Mediolanu, a w sezonie letnim także do Pizy. Obok otwartego 
właśnie połączenia do Amsterdamu (KLM) to najbardziej elek-
tryzująca wiadomość z gdańskiego lotniska. 

SEZON ZIMOWY NA PLUSIE
Lotnisko Gdańsk rozpoczęło sezon z  przytupem. Już w  listo-
padzie 2016 roku obsłużono tu 297 814 pasażerów, co stanowi 
wzrost o 13,9% w stosunku do listopada 2015 roku. Jak przyznał 
Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy, duży udział w tym wyniku miały połączenia 
krajowe, w  tym do Warszawy (lotnisko Chopina), realizowane 
przez linię Ryanair. Dużym zainteresowaniem w  listopadzie 
cieszyły się też loty do Krakowa (LOT) i Oslo (SAS). Port lotni-
czy obserwuje równomierny wzrost w trzech segmentach ruchu 
lotniczego – liniach niskokosztowych, pasażerskich i czartero-
wych. Jak zapowiedział prezes Kloskowski, pracownicy lotniska 
do samego końca roku będą wypatrywać wyników za cały rok. 
Wielkim marzeniem lotniska było przekroczenie magicznego 
progu 4 milionów obsłużonych pasażerów. 

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



NA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z GDAŃSKA DO STOLICY 
DANII TRZEBA BYŁO CZEKAĆ. WRESZCIE JEST TO 
MOŻLIWE DZIĘKI SKANDYNAWSKIM LINIOM LOTNICZYM 
SAS. W GODZINĘ DOLATUJEMY NA NAJWIĘKSZE 
LOTNISKO W SKANDYNAWII, KOPENHAGA-KASTRUP.

GDZIE TO JEST?
W Danii, na styku wysp Zelandia i Amager.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem, trwającym godzinę i pięć minut. Samolot lą-
duje na głównym lotnisku miasta, Kopenhaga-Kastrup (jedynie 8 
km od Kopenhagi). Do centrum miasta dostaniemy się metrem lub 
kolejką podmiejską.

CIEKAWOSTKI
Nazwę miasta tłumaczy się jako „zatoka kupców” (ze staroduńskiego 
„køpmann” i „havn”).

WARTO ZOBACZYĆ
Nyhavn, XVII-wieczne pobrzeże nad kanałami z kolorowymi fasada-
mi kamienic i knajpkami piwnymi nadaje miastu atmosferę prawdzi-
wej portowej metropolii.

Ogrody Tivoli, pochodzący z XIX wieku park rozrywki. To drugi 
najstarszy lunapark na świecie.

Opera Królewska na Holmen, jeden z najnowocześniejszych i naj-
droższych gmachów operowych świata. Wznosi się nad przystanią.

Czarny Diament, druga nadbrzeżna widowiskowa fasada, tym ra-
zem siedziba Duńskiej Bilbioteki Królewskiej.

Amalienborg, czyli duński pałac królewski. Warto wpaść na uro-
czystą zmianę warty.

Ny Carlsberg Glyptotek, galeria sztuki założona w 1882 r. przez 
Carla Jacobsena, syna założyciela browaru Carlsberg i  mecenasa 
sztuki. Znajdziecie tam między innymi jedne z  ważniejszych prac 
impresjonistów i neoimpresjonistów.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Korony duńskie – w Danii nie obowiązuje euro! 

EN  COPENHAGEN

WE HAD TO WAIT FOR A DIRECT FLIGHT FROM GDAŃSK 
TO THE CAPITAL OF DENMARK. FINALLY, THANKS TO 
SCANDINAVIAN AIRLINES SAS, WE CAN GET TO THE 
LARGEST AIRPORT IN SCANDINAVIA – COPENHAGEN 
AIRPORT, KASTRUP.

WHERE IS IT?
In Denmark, where the islands of Zealand and Amager meet.

HOW TO GET THERE?
A  direct flight takes an hour and five minutes. Planes land at the 
main airport of the city – Copenhagen Airport, Kastrup (located 
only 8 km from Copenhagen). You can get to the city centre by tube 
or urban train.

INTERESTING FACTS
The meaning of the city’s name is “a bay of merchants” (in Old Danish: 
“køpmann” and “havn”).

PLACES TO VISIT
Nyhavn, a waterfront district dating back to the 17th century, with 
canals and colourful façades of houses and pubs, which creates in 
the city the atmosphere of a real harbour metropolis.

Tivoli Gardens, an amusement park created in the 19th century. 
It’s the second oldest amusement park in the world.

Copenhagen Opera House in Holmen, one of the most modern 
and most expensive opera houses in the world. It is located by the 
harbour.

The Black Diamond, a  waterfront building with a  spectacular 
façade, which houses the Royal Danish Library.

Amalienborg, a Danish royal palace. Ceremonious changing of 
the guard is a must-see.

Ny Carlsberg Glyptotek, an art gallery founded in 1882 by Carl 
Jacobsen, a  son of the Carlsberg brewery’s founder and a  patron 
of the arts. For example, in the gallery, there are some of the most 
important impressionist and neo-impressionist works.

WHAT TO TAKE?
Danish Krones – Denmark doesn't use the euro! 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: pixabay.com

KOPENHAGA



AMSTERDAM 
STOI 
OTWOREM

Tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski

O POŁĄCZENIE DO AMSTERDAMU GDAŃSKIE LOTNISKO STARAŁO SIĘ OD LAT. 
STOLICA HOLANDII BYŁA CHYBA NAJPOPULARNIEJSZĄ DESTYNACJĄ, DO KTÓREJ 
NIE MOŻNA BYŁO PRZEZ JAKIŚ CZAS DOTRZEĆ BEZPOŚREDNIO Z GDAŃSKA. JUŻ 
WKRÓTCE SIĘ TO ZMIENI.



raz z  dołączeniem do siatki połączeń Amsterdamu, do 
współpracujących z gdańskim lotniskiem linii lotniczych 
dołączają holenderskie linie KLM. Samoloty będą kurso-

wać między stolicą Holandii i stolicą Pomorza codziennie, a pierwszy 
z nich poleci w trasę 15 maja. Z Amsterdamu można będzie ruszyć do 
Gdańska o godzinie 11:45, zaś w drugą stronę o 14:05.

KLM to największe linie lotnicze Holandii. Stoi za nimi niesamo-
wita historia – to jednocześnie najstarszy przewoźnik samolotowy 
na świecie, funkcjonujący nieprzerwanie od 1919 roku. – Jesteśmy 
dumni, że taki przewoźnik lotniczy zaufał nam i potwierdził potencjał 
naszego regionu – mówi Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. – O bezpośrednie połączenie 
z lotniskiem Schiphol w Amsterdamie zabiegaliśmy od wielu lat, jako 
że była to najpopularniejsza, ale nie obsługiwana trasa z  Gdańska. 
Jesteśmy pewni, że połączenie to będzie się cieszyło dużym powodze-
niem wśród biznesu i pasażerów, nie tylko z naszego regionu – dodaje.

Lotnisko Schiphol jest także jednym z  najważniejszych portów 
przesiadkowych w  Europie. Można z  niego polecieć w  praktycznie 
każdy zakątek świata, a także do niezwykle ciekawych i niecodzien-
nych miejsc w Europie. Korzysta z niego mnóstwo linii lotniczych z ca-
łego świata, a sam KLM oferuje połączenia między innymi do Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Chin, Brazylii, Ekwadoru, Malezji, 
Kenii, Nigerii, Filipin, a nawet Libii, Tanzanii, Ugandy, Sudanu, Kuby, 
Surinamu czy Omanu. Jest to zatem doskonała szansa na wycieczkę 
w niebywale interesujące miejsca na całym globie.

Sam Amsterdam również zresztą do takich miejsc należy. To jedno 
z tych miast, które tętnią życiem tak nocą, jak i w ciągu dnia. Stolica 
Holandii wiedzie w Europie prym w zasadzie każdej dziedzinie życia. 
Znajdują się tutaj muzea i  galerie, które pod względem atrakcyjno-
ści zbiorów dorównują tym z Rzymu czy Paryża. Najważniejsze i naj-
popularniejsze z  nich to Muzeum Państwowe (Rijksmuseum), Dom 
Rembrandta (Rembrandthuis), Muzeum Vncenta Van Gogha (Van 
Gogh Museum). Niezwykłą popularnością cieszy się także niewiel-
ki Dom Anny Frank (Anne Frankhuis), w którym autorka głośnego 
„Dziennika Anny Frank” chroniła się wraz z rodziną przed nazistow-
skimi prześladowaniami w  trakcie II wojny światowej. Tłumy tury-

W

stów przyciąga także choćby Pałac Królewski, uznawany za jeden 
z najważniejszych zabytków w kraju. Obowiązkowym punktem każ-
dej wycieczki do Amsterdamu jest De Wallen – atrakcja o  zupełnie 
innym charakterze. To bowiem słynna dzielnica czerwonych latarni, 
tętniąca życiem szczególnie nocą. Poza wszelkiego rodzaju atrakcja-
mi o charakterze erotycznym jest tutaj także mnóstwo pubów, barów, 
dyskotek i  oczywiście charakterystycznych dla miasta coffeshopów 
i targów kwiatowych, wszak Amsterdam słynie również z tulipanów, 
które są zresztą jednym z narodowych symboli Holandii, podobnie jak 
słynne na całym świecie wiatraki i drewniane chodaki, których minia-
tury również można zakupić w każdym sklepie z pamiątkami.

Bez wątpienia niejednego spaceru warta jest dzielnica Centrum, 
poprzecinana uroczymi kanałami i pełna kościołów czy zabytkowych 
kamienic, a  jednocześnie przyciągająca największe rzesze zwiedza-
jących. Opierająca się o szeroką i malowniczą rzekę Ij (którą można 
przekraczać promem) dzielnica rozpoczyna się imponującym gma-



chem dworca głównego, ale wkrótce zamienia się w pełen restauracji 
i pubów dystrykt stworzony to tego, żeby przypomnieć sobie po co się 
żyje. Pełno tu łodzi pływających po mniejszych i większych kanałach, 
ale przede wszystkim rowerzystów, którzy w Amsterdamie są na po-
zycji uprzywilejowanej. Co więcej – rower jest tutaj także najlepszym 
środkiem lokomocji dla turystów. Można nim dojechać praktycznie 
wszędzie (infrastruktura jest doskonale przystosowana), można go 
także wypożyczyć niemal na każdym rogu.

Stolica Holandii to także jeden z  głównych ośrodków bizneso-
wych kraju. Choć większość instytucji rządowych ma swoją siedzibę 
w Hadze, to w Amsterdamie mieszczą się choćby siedziby banków czy 
giełdy (zresztą najstarszej na świecie). Stąd wywodzą się także m.in. 
ING Group czy Philips. Ruchu biznesowego między miastem a resztą 
świata nie brakuje również dzięki licznym firmom i fabrykom moto-
ryzacyjnym i elektronicznym. W Amsterdamie działają także stocz-
nie, rafineria, ale także słynny na całym świecie browar Heineken. 
Siedzibą większości korporacji i banków jest dzielnica Zuidas.

Wszystko to sprawia, że Amsterdam jest jednym z najbardziej uni-
wersalnych miast na świecie. Znajdziecie tu wszystko – od czystej roz-
rywki, przez szalone imprezy, a także romantyczne zakątki nad wodą 
czy możliwości zrobienia świetnego interesu. I  dlatego już teraz po-
winniście pomyśleć o zabukowaniu biletów na lot liniami KLM prosto 
z Gdańska.

EN  AMSTERDAM TO EXPLORE

GDANSK AIRPORT HAS SOUGHT TO OPEN A ROUTE 
TO AMSTERDAM FOR YEARS. THE CAPITAL OF THE 
NETHERLANDS WAS PROBABLY THE MOST POPULAR 
DESTINATION NOT AVAILABLE DIRECTLY FROM GDAŃSK. 
HOWEVER, SOON IT WILL CHANGE.

As a  result of newly-established cooperation with the Dutch airline 
KLM, the airport will operate flights to the capital of the Netherlands 
from 15 May. The flights will take place every day at 11:45 from 
Amsterdam to Gdańsk, and at 14:05 from Gdańsk to Amsterdam.

KLM is the largest Dutch airline and it has a  remarkable history. 
Operating continuously since 1919, it is the oldest airline in the world. 
“We are proud to gain trust of such an airline, which confirms the po-
tential of our region,” said Tomasz Kloskowski, the CEO of Gdansk 
Lech Walesa Airport. “We have sought to open a route from Gdańsk 
to Schiphol Airport in Amsterdam for several years, as it was the most 
popular destination that has not been available so far. We believe that 
the route will be very popular with business and passengers, not only 
from our region,” he added.

Schiphol Airport is also one of the most important airline hubs 
in Europe, and it operates flights to almost all destinations all over 
the world as well as to the most beautiful and unbelievable places 
in Europe. The airport is used by a number of airlines from all over 
the world, and KLM itself offers flights to, among others, the US, 
Canada, Japan, China, Brazil, Ecuador, Malaysia, Kenya, Nigeria, 
the Philippines, as well as Libya, Tanzania, Uganda, Sudan, Cuba, 
Suriname and Oman. Therefore, it is a great opportunity for visiting 
fascinating places in the world.

By the way, Amsterdam itself is such a place. It is one of the cit-
ies teeming with life both at night and in the daytime. The capital 
of the Netherlands leads the way in Europe in almost all aspects. In 
Amsterdam, there are museums and art galleries that match the 
ones in Rome or Paris in terms of their collections and exhibitions. 
The most important and popular ones include: the National Museum 

(Rijksmuseum), the Rembrandt House Museum (Rembrandthuis), 
and the Van Gogh Museum. Another popular place is the Anne Frank 
House (Anne Frankhuis), a little house where the writer of “The Diary 
of a  Young Girl” was hiding with her family from Nazi persecution 
during the Second World War. Another popular tourist attraction is 
the Royal Palace, considered to be one of the most important monu-
ments in the country. De Wallen – a tourist attraction of a completely 
different nature – is a must as well. This is a well-known red-light dis-
trict, teeming with life especially at night. Apart from various erotic at-
tractions, there are also many pubs, bars, clubs as well as coffee shops 
and flower markets, characteristic for the city. Amsterdam is famous 
for its tulips, which are by the way one of the national symbols of the 
Netherlands, together with windmills and clogs recognised all over 
the world, miniatures of which you can buy in every souvenir shop.

The City Centre district, with its charming canals, historical 
churches and houses, is also worth visiting. This is the most popular 
and most visited district. Located by the wide and mighty river IJ 
(which you can travel by ferry), the district begins with the magnifi-
cent building of the main railway station. It is full of restaurants and 
pubs, where you can get the most of life. There are always boats sail-
ing on the small and large canals, as well as numerous cyclists, who 
are a favoured group in Amsterdam. What is more, bikes are the best 
means of transport for tourists. The infrastructure of Amsterdam is 
perfectly adapted to bicycles, so you reach any place by bike, and it is 
possible to rent a bike almost at any street corner.

The capital of the Netherlands is also one of the main business cen-
tres in the country. Although the majority of government institutions 
have their seats in the Hague, seats of banks or the Stock Exchange 
(the oldest one in the world, by the way) are located in Amsterdam. 
Also ING Group or Philips have their seats in the capital. Business 
thrives in Amsterdam owing to numerous companies as well as ship-
yards, car factories and electronic factories. In the city, there is also 
a refinery and the worldrenowned brewery Heineken. The majority of 
corporations and banks are located in the Zuidas district.

All that makes Amsterdam one of the most universal cities in 
the world. The city has it all – sheer entertainment, crazy parties, as 
well as romantic places by the sea and business opportunities. So do 
not hesitate and book your flight with the KLM airline from Gdańsk 
straight to Amsterdam.






