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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańsz-
czanin z wyboru. Choć 

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

biznesmenem, społeczni-
kiem, prezesem Fundacji 

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

narzeka na nudę.

FOT. SYLWESTER CISZEK

E N G L I S H T E X T

A working man and 
a citizen of Gdansk by 

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

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

and the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 

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

and continues to swim in 
spite of his seasickness. 

Mateusz Kusznierewicz is 
never bored.

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

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

tatuaże, Depeche Mode 
i Tytusa. Na co dzień 

otacza się przyjaciółmi, 
mężem i swoim najwięk-
szym szczęściem, kotem 

Bobem. Bezgranicznie od-
dana miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

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

its very heart, Paris. She 
loves biographical books, 
documentaries, tattoos, 
Depeche Mode and the 

Polish comic book Tytus, 
Romek, and A’Tomek. She 
normally surrounds herself 
with friends, her husband 
and her precious cat Bob. 

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

 

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering round 

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

is it only the case with the 
media?

DR ONUR COBANLI

Niekwestionowany 
autorytet w dziedzinie 
designu. Magister eko-
nomii i doktor wzornic-

twa przemysłowego, 
wykładowca Politechniki 
Mediolańskiej. Prowadzi 
we włoskim Como studio 
OMC Design, jest również 
sekretarzem Międzyna-
rodowego Stowarzysze-
nia Projektantów (IAD) 
a także koordynatorem 

prestiżowej A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE

 

E N G L I S H T E X T

Undisputed authority in 
the world of design. Hol-
ding MA in Economics 
and PhD in Design, he 

teaches Industrial Design 
at Politecnico di Milano 
University. He runs OMC 

design studio in Como, 
Italy, is a Secretary of In-
ternational Association 
of Designers and holds 

coordinator position  
at A’Design  

Award&Competition.
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MISTRZOWIE / CHAMPIONS

O czym może marzyć 
sportowiec? O medalu? 
O medalu i rekordzie?  
O medalu i rekordzie 

zdobytym przed własną 
publicznością w własnym 

mieście? Tyczkarka 
Anna Rogowska, jedna 
z największych gwiazd 

polskiej lekkoatletyki, szansę 
na spełnienie tego marzenia 
będzie miała już w marcu 

podczas Halowych Mistrzostw 
Świata w Lekkoatletyce 

w ERGO Arenie.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Monika Szałek

GARDEROBA
Łukasz Jemioł (www.jemiol.com)

MAKIJAŻ
 Justyna Szczęsna

BIŻUTERIA
 Viola Lee (www.violaleedesign.com)

Dziękujemy Hotelowi Mościcki  
(www.hotelmoscicki.pl) za udostępnienie 

wnętrz do sesji i miłą obsługę.

ENGLISH 
TEXT

STARTS 
AT PAGE 
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Wypada zacząć od zdrowia.  
Dopisuje? Po kontuzji nie ma już śladu?
Już od kilku tygodni jestem w pełnym 
reżimie treningowym i nadrabiam zaległo-
ści spowodowane konieczną przerwą po 
moim grudniowym wypadku. W tej chwili 
czuję się bardzo dobrze. Zdrowie dopisuje. 
Na początku lutego rozpoczynam cykl star-
tów, których, mam nadzieję, ukoronowa-
niem będzie walka o medale na Halowych 
Mistrzostwach Świata w Sopocie już na 
początku marca.

Podczas Halowych Mistrzostw Świata 
będziesz skakać w zasadzie niemal na 
swoim podwórku – w ERGO Arenie. 
Czujesz się faworytką?
Z racji moich wcześniejszych osiągnięć 
zawsze kiedy startuję jestem zaliczana do 
grona kandydatek do medalu. Jest kilka 
dziewczyn, które mają duże aspiracje 
i na pewno też będą walczyły o te laury, 
natomiast o moich odczuciach co do swojej 
osoby powiem dopiero po moich pierwszych 
startach. Czuję się w dobrej dyspozycji, chcę 
usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego w „mo-
jej” sopockiej hali i dla „mojej” polskiej 
publiczności, ale co do realnych prognoz, to 
musimy jeszcze chwilkę poczekać.

Pamiętasz swój pierwszy w życiu skok?
Oczywiście, że pamiętam. Przecież to nie 
było aż tak dawno (śmiech). Początki były 
nawet zabawne. Skoki wyglądały niepo-
radnie, ale już wtedy wiedziałam, że to jest 
sport dla mnie. Szybko przyszły pierwsze 
sukcesy, to utwierdziło mnie w przekona-
niu, że dobrze wybrałam.

Przez kilka lat fani lekkoatletyki 
ekscytowali się Twoją rywalizacją 
z Moniką Pyrek. Nakręcałyście się 
nawzajem do osiągania coraz lepszych 
wyników. Czy teraz też czujesz presję 
innych zawodniczek z Polski?
Aktualnie jest w Polsce kilka utalentowa-
nych młodych dziewcząt, które dopiero staja 
na początku dużej sportowej kariery w sko-
ku o tyczce. W tym sezonie zimowym raczej 
jeszcze nie będę czuła ich nacisku, ale zdaję 
sobie sprawę, że to się może bardzo szybko 
zmienić, czego im, ale też sobie, życzę.

Skoro już przy rodzimej konkurencji 
jesteśmy – dwa tygodnie przed  
Halowymi Mistrzostwami Świata będziesz 
mogła przetestować warunki w ERGO 
Arenie podczas Mistrzostw Polski. To 
będzie chyba dobra rozgrzewka?
Rzeczywiście, to będzie próba generalna 

przed światowym czempionatem i bardzo 
się cieszę, że będziemy mogli bliżej zapo-
znać się z tym obiektem, a także z tego, że 
trójmiejska publiczność będzie miała okazję 
poćwiczyć lekkoatletyczny doping!

Przez ostatnie kilka lat kibice 
obserwowali z kolei Twoją rywalizację 
z Jeleną Isinbajewą, która z jednej strony 
zapowiedziała zakończenie kariery po 
zeszłorocznych Mistrzostwach Świata 
w Moskwie, a z drugiej nie wykluczyła 
powrotu na Igrzyska Olimpijskie w Rio 
de Janeiro w 2016 roku. Nie możesz się 
doczekać powrotu do tej rywalizacji?
Z Jeleną konkurowałyśmy na skoczniach 
świata  przez wiele ostatnich lat. Na pewno 
ona sama oraz jej wyniki były dla mnie 
dużym wyzwaniem. Czy będzie w stanie 
po kilkuletniej przerwie zmobilizować się 
jeszcze do powrotu na Igrzyska w Rio de 
Janeiro? Nie wiem, ale na pewno byłaby to 
bardzo ciekawa rywalizacja.

Twój życiowy rekord na hali to 
jednocześnie czwarty wynik na świecie. 
Możliwe jest powtórzenie lub przebicie  
go w tak krótkim czasie po ciężkiej 
kontuzji, która całkowicie wykluczyła  
Cię z treningu na jakiś czas?
Jestem przekonana, że ten wynik jestem 
w stanie poprawić. Oczywiście przerwa 
w realizacji planu treningowego temu nie 
sprzyjała, ale czasami takie niespodziewane 
zdarzenia mogą dać bardzo dobre efekty. 
Jeśli tylko pan oraz czytelnicy będziecie 
trzymać za mnie kciuki to na pewno się uda!

Pobicie wysokości 4,85 sprawiłoby, że 
wyszłabyś na prowadzenie w rodzinnym 
rankingu. 
W którym i tak jestem liderką! (śmiech) Na 
pewno nie ten argument jest moim głównym 
motywem chęci poprawy rekordu życiowe-
go. Chciałabym skoczyć tak wysoko właśnie 
w Sopocie, podczas Halowych Mistrzostw 
Świata, najlepiej zdobywając przy tym 
medal!

Wcześniej lubiłaś się przygotowywać do 
startów w RPA, tym razem złapaliśmy 
Cię w Spale. Z Afryki trzeba było 
zrezygnować, czy jest szykowana przed 
letnią częścią sezonu?
W RPA byliśmy w listopadzie i do marca nie 
planowaliśmy tam powrotu. A więc tutaj 
nic się w naszych planach nie zmieniło. 
Natomiast mamy już zaplanowany i przy-
gotowany wyjazd tam w okresie przygoto-
wań do sezonu letniego. To miejsce sprzyja 
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wykonaniu bardzo intensywnych treningów 
w dobrych warunkach klimatycznych i tam 
wypracowana dyspozycja jest podstawą do 
całego późniejszego okresu startowego.

Nie można uprawiać 
jakiegokolwiek 

sportu z pełną pasją 
tylko ze względu  

na pieniądze.

Jesteś jedną z największych gwiazd 
polskiej lekkoatletyki, Twoje letnie 
występy podczas „Tyczki na molo” 
przyciągają zawsze rzeszę widzów. 
A tymczasem lekkoatletyka nie jest 
zbyt popularną dziedziną w Polsce, nie 
idzie za nią choćby jakieś kolosalne 
zainteresowanie sponsorów. Nie 
zazdrościsz możliwości finansowych 
np. piłkarzom, którzy pod względem 
poziomu występów są daleko za Tobą?
Nie można uprawiać jakiegokolwiek sportu 
z pełną pasją tylko ze względu na pienią-
dze. Oczywiście, że moje dochody nie są 
porównywalne z piłkarskimi, ale też nie 
narzekam, że nie mam co jeść. Lekkoatle-
tyka jest jedną z najbardziej popularnych 
dyscyplin sportu, stanowi główny element 
programu Letnich Igrzysk Olimpijskich. 
Na pewno jednak brakuje jej odpowiedniej 
promocji, istnieje potrzeba innych rozwią-
zań organizacyjnych i regulaminowych. 
I choć nie mam złudzeń, że będzie się 
można pod względem finansowym porów-
nywać z grami zespołowymi, szczególnie 
z piłką nożną, to wierzę, że także w tym 
aspekcie lekkoatletyka zachowa swój sta-
tus Królowej Sportu.

Jak zatem widzisz przyszłość tyczki 
w Polsce? Miejsc do treningu w kraju nie 
ma zbyt wiele. 
Skok o tyczce to jedna z najbardziej wido-
wiskowych konkurencji lekkoatletycznych, 
którą można prawie zaliczyć do sportów 
ekstremalnych! (śmiech) Zainteresowanie 
publiczności i mediów jest prawie gwaran-
towane, szczególnie, że mamy w Polsce 
wspaniałe tradycje i liczne sukcesy. Zawsze 
znajdą się więc chętni do uprawiania tej 
wspaniałej konkurencji. Potwierdza to na 
przykład sytuacja w naszej męskiej tyczce. 
Przez kilka lat mieliśmy duży zastój, a tu 

nagle w roku 2011 podczas Mistrzostw 
Świata w Daegu aż trzech polskich tyczka-
rzy było w ścisłym finale, zajmując miejsca 
kolejno pierwsze, czwarte i siódme. Także 
w tym roku nasi zawodnicy okupują czoło-
we miejsca w tabelach światowych, mając 
odpowiednio trzeci, czwarty i piąty wynik 
sezonu na świecie.
Oczywiście, jak w całej lekkoatletyce 
polskiej, brakuje obiektów, większej ilości 
trenerów, środków finansowych na sprzęt 
i obozy, i tak dalej, ale jest pasja i chęć, 
a to bardzo się liczy w drodze na sportowe 
szczyty. Aż strach myśleć, co moglibyśmy 
osiągnąć, gdybyśmy mieli infrastrukturę 
i możliwości finansowe podobne do tych, 
które są w innych krajach, z którymi kon-
kurujemy, np. w Niemczech czy we Francji.

Twój trener jest jednocześnie Twoim 
mężem. W domu wszystko toczy  
się wokół tyczki i występów? A może  
w ten sposób łatwiej jest się 
zmotywować do treningów? Czy po 
kłótni musisz trenować ciężej?
Dobra współpraca z trenerem to przede 
wszystkim układ partnerski. Zarówno 
jedna jak i druga strona musi być w pełni 
zaangażowana w wykonywaną pracę. Bar-
dzo ważne jest też zaufanie, bez tego nie 
ma mowy o sukcesie.
Mam świadomość, jak wiele ode mnie zale-
ży, bo przecież jeśli czegoś nie wykonam, 
to oszukam tylko siebie. To się później od-
bije na wynikach. A jeśli się przyłożę, suk-
ces jest wyłącznie kwestią czasu. Jacek jest 
trenerem i na treningu on dowodzi. Czuwa 
nad wszystkim, planuje, sprawdza wyniki. 
Współpracujemy. O wszystkim mu mówię, 
słucha i zawsze bierze to pod uwagę.

Być może mało osób wie, ale w Sopocie 
rośnie dąb Twojego imienia. Podlewasz?
Na razie nie ma takiej potrzeby – ze wzglę-
du na panującą pogodę wilgoci chyba mu 
nie brakuje! (śmiech) Ale jest to dla mnie 
bardzo miłe! A może w przyszłość postawię 
sobie pod nim jakaś ławeczkę?

Wróćmy do Mistrzostw w Sopocie. Jak 
szacujesz – ile trzeba skoczyć, żeby 
liczyć na medal?
Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich 
imprez takiej rangi, wynik 4,75 metra uzy-
skany podczas tych Mistrzostw daje dużą 
gwarancję medalu. Natomiast aby zdobyć 
złoto, trzeba będzie na pewno skoczyć wy-
żej. Najlepiej by było, gdyby to mnie się to 
udało, i poprawiłabym przy tym przynaj-
mniej rekord Polski.
To moje wielkie marzenie! 

E N G L I S H T E X T

ANNA ROGOWSKA 
AND HER DREAMS
What does a sportsperson dream about? 
About a medal? A medal and a record? 
About a medal and a record beaten 
before their audience in their city? Anna 
Rogowska, a pole vaulter and one of the 
greatest stars of the Polish athletics, 
will have a chance to make this dream 
come true already in March during the 
IAAF World Indoor Championships in 
ERGO ARENA.

It would be polite to begin with your 
health. How are you? Not a trace  
of injury left?
I’ve been under a full training regime for 
several weeks already. I am catching up 
after the necessary break caused by my ac-
cident in December. I’m feeling fine, really. 
I’m in good health. I am beginning a series 
of starts on the first days of February. I hope 
that competing for medals during the World 
Indoor Championships in Sopot will be the 
coping stone of my efforts.

During the Championships you will be 
jumping in ERGO ARENA, which is in fact 
almost your own patch. Do you feel like 
a favourite?
When I enter a competition, I am always 
counted among the candidates for a medal 
because of my previous achievements. 
There are several girls with high aspira-
tions, who are certainly going to fight for 
these laurels, too. But I will talk about my 
feelings about myself only after my first 
starts. I feel I am in a good shape, I would 
like to hear the national anthem of Poland 
in “my” hall in Sopot and for “my” Polish 
audience, but we still have to wait a bit for 
precise predictions.

Do you remember the first jump in your 
life?
Of course I do. After all, it wasn’t that long 
ago. (Laughs) The beginnings were in fact 
amusing. My jumps were ungainly, but 
I already knew this sport is for me. First suc-
cess came quite fast, which confirmed me 
in my belief that I had chosen well.

For several years fans of track and fields 
were excited about your rivalry with 
Monika Pyrek. You kept egging one 
another on to achieve better and better 
results. Do you currently feel pressure 
from other competitors from Poland, too?

MISTRZOWIE / CHAMPIONS
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STREFA VIP / VIP ZONE

Dobra współpraca z trenerem  
to przede wszystkim układ 

partnerski. Zarówno jedna jak 
i druga strona musi być w pełni 

zaangażowana w wykonywaną pracę. 
Bardzo ważne jest też zaufanie,  

bez tego nie ma mowy o sukcesie.
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There are currently several talented young 
girls in Poland, who are just beginning their 
huge sports career in pole vault. I am prob-
ably not going to feel this pressure during 
this winter season yet, but I am perfectly 
aware it can change very fast. And I wish it 
for them and me alike.

Since we’re on the subject of native 
competition – you will have a chance 
to test the conditions in ERGO ARENA 
during the Polish Championships, 
two weeks before the World Indoor 
Championships. It is going to be a good 
warm-up, isn’t it?
Indeed, it will be a dress rehearsal before the 
world contest, and I’m glad that we will have 
a chance to take a closer look at the hall and 
that the Tri-City audience will have an op-
portunity to practise their athletics cheers!

Your fans were watching your 
competition with Yelena Isinbayeva for 
the last several years. On the one hand, 
she announced the end of her career after 
the last year’s World Championships in 
Moscow, and on the other hand, she did 
not rule out a comeback for the Olympics 
in Rio de Janeiro in 2016. Do you look 
forward to continuing this rivalry?
We were competing with Yelena in various 
world fields for many years. Certainly she 
herself and her results raised a huge chal-
lenge for me. Will she be able to pull herself 
together to come back for the Olympics 
in Rio de Janeiro after a few years’ break? 
I don’t know. But it would be definitely in-
teresting rivalry.

Your personal indoor best is at the same 
time the fourth best result in the world. 
Is it possible to repeat or break this 
record in such a short time after a serious 
injury that excluded you completely from 
trainings for some time?
I believe I’m able to improve on my result. 
Obviously the break in realizing my training 
plan made it only more difficult, but some-
times such unexpected events can bring 
about very positive effects. If you and the 
readers of Live&Travel keep your fingers 
crossed for me, I will certainly succeed!

Jumping at the height of 4.85 m would 
make you take the lead in the Polish 
ranking.
I am already the leader of this ranking! 
(Laughs) This argument is definitely not 
my main motive for beating my personal 
best. I would like to jump so high exactly in 
Sopot, during the World Indoor Champion-
ships, and win gold at the same time!

You preferred trainings in South Africa 
before. This time, we caught you in 
Spała. Did you have to resign from 
Africa or do you still take it into account 
before the summer part of the season?
We were in South Africa in November and 
didn’t plan to go back there before March. 
So our plans haven’t changed. But we 
have already planned and prepared a trip 
there for the preparations for the summer 
season. This place favours very intensive 
trainings in good climatic conditions. The 
shape I get into in Africa is a basis for the 
whole later starting period.

You are one of the brightest stars 
of the Polish athletics, your summer 
performances during the “Pole 
Vault on Pier” competition in Sopot 
always attract a wide audience, and 
at the same time athletics is not an 
especially popular discipline in Poland. 
For example, it lacks considerable 
sponsors’ interest. Do you envy other 
sportspeople, for example football 
players, their financial possibilities? In 
fact, as far as their performances are 
concerned, they’re nowhere near you.
You can’t practice any sport with passion 
just for money. My earnings are of course 
incomparable with those of football 
players, but I can’t complain I don’t have 
anything to eat. Athletics is one of the most 
popular disciplines, it is the main attrac-
tion of the Summer Olympic Games. But 
it certainly lacks appropriate promotion, 
as well as different organization and reg-
ulation solutions. And although I harbour 
no illusions about comparing our financial 
situation to the ones of team sports, and 
especially football, I believe that athletics 
will maintain its status of the Queen of 
Sports also in this aspect.

So what in your opinion is the future of 
pole vault in Poland? There aren’t many 
training locations in our country.
Pole vault is one of the most spectacular 
athletic competitions, which could be rat-
ed even among extreme sports! (Laughs) 
Media and public interest is almost guaran-
teed, especially as Poland has great tradi-
tions and many achievements in the field. 
There will always be people willing to prac-
tise this excellent event. It’s proved by for 
instance the state of our male pole vault. 
We had quite a long period of stagnation 
for several years, and suddenly in 2011 as 
many as three Polish pole vaulters reached 
the final during the World Championships 
in Daegu, taking the first, the fourth and 
the seventh place respectively. Also this 

year our competitors occupy the leading 
positions in world tables with the third, 
the fourth and the fifth result in the world 
season respectively.
Of course, just as in the whole Polish ath-
letics, we lack facilities, a bigger number of 
coaches, financial resources for equipment 
and camps and so on, but we still have the 
passion and readiness to compete, which 
is of extreme importance on the way to the 
sport top. One shudders to think what we 
could achieve with appropriate infrastruc-
ture and financial means similar to those 
in other countries we compete with, for 
example Germany or France.

Your coach is at the same time your 
husband. Does everything in your 
home revolve around pole vaulting and 
competitions? Or perhaps it is easier to 
motivate oneself to trainings this way? 
Do you have to train harder after an 
argument?
Good cooperation with one’s coach is 
based most of all on partnership. Both par-
ties have to be fully involved in what they 
do. Trust is also very important. Without 
trust, there’s no success.
I’m aware of the fact that much depends on 
me because if I don’t do something, I will 
deceive only myself. And later on it will af-
fect my results. And if I do my best, success 
is just a matter of time. Jacek is the coach, 
and he is in command of my trainings. He 
looks after everything, plans everything 
and checks the results. We cooperate. I tell 
him about everything, he listens to me and 
always takes my word into account.

Perhaps few know that there is an oak 
named after you growing in Sopot. Do 
you water it?
There’s no need for the time being – it’s not 
deprived of water because of the weather 
we have! (Laughs) But it’s very nice there’s 
a tree like this. Perhaps I will put myself 
a bench under the oak once in the future. 
Who knows?

Let us return to the Championships in 
Sopot. How much would one have to 
jump to count on a medal?
As my experience from previous events 
like this shows, 4.75 m at these Champion-
ships could provide a considerable guaran-
tee for a medal. But one will certainly need 
a higher jump to win a gold medal. It would 
be best if I managed to win gold and at the 
same time at least improve on the Polish 
record.
This is my greatest dream! 

MISTRZOWIE / CHAMPIONS



Jeszcze niedawno zmagała się z ciężką kontuzją, ale zdążyła już powrócić 
do światowej formy. W marcu powalczy o medal w wieloboju podczas 
Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Sopocie. „Live&Travel” 
opowiedziała o przygotowaniach i o tym, co zrobi, jak wygra.
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Odpowiadałaś na to pytanie już tysiące 
razy: robisz zamach na medal podczas 
Mistrzostw w ERGO Arenie?
Taki temat się pojawia, bo startowałam 
już w Mistrzostwach Świata, zajęłam 4 
miejsce w Stambule. Co prawda lat mi nie 
ubywa, ale formy i doświadczenia też nie. 
Na dodatek startuję u siebie, w Polsce, 
więc zrobię wszystko, żeby medal zawisł 
na mojej szyi.

Czujesz się faworytką?
Jeszcze do końca nie wiem kto będzie 
startował, lista cały czas się tworzy. Na 
pewno mam realne szanse na medal.

Wspomniałaś o 4 miejscu. Często 
przydarzało Ci się plasować zaraz za 
podium. Podobno to najgorsze miejsce 
dla sportowca.
Ostatnio w Moskwie akurat byłam dzie-
wiąta ale uznaję to za sukces, bo był to 
powrót po bardzo poważnej kontuzji. 

MUSI BYĆ

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka (www.subobiektywna.pl)
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Czwarte było kilka razy, faktycznie. Jeśli 
się pomyśli o tym, że jest się tak blisko 
medalu, to rzeczywiście nieprzyjemnie. 
Ale z drugiej strony, kiedy się zajmuje 
czwarte miejsce na Mistrzostwach Świa-
ta... Daj Boże, żeby jak najwięcej sportow-
ców z Polski takie miejsce zajmowało.

Dlaczego zaczęłaś trenować wielobój? 
Nie mogłaś się zdecydować na jedną 
dyscyplinę?
Od zawsze przejawiałam talenty do wielu 
konkurencji – byłam skoczna, wytrzyma-
ła, szybka...

I grałaś w siatkówkę.
Grałam. Nawet dostałam propozycję, żeby 
trenować profesjonalnie. To samo z piłką 
ręczną. Ale miłość do sportów indywi-
dualnych zwyciężyła. Zawsze chciałam 
skakać w dal i to moja największa pasja. 
W liceum trener polecił mi wielobój jako 
dyscyplinę ogólnorozwojową. Dwa lata 
później zajęłam ósme miejsce na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów Młodszych, czyli 
byłam w finale najważniejszej imprezy na 
świecie w swojej kategorii wiekowej.

Nie żałujesz, że zrezygnowałaś 
z siatkówki albo piłki ręcznej? Tam są 
duże pieniądze, duża sława.
Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jadąc 
na imprezę wiem, że na pewno wystartuję, 
że ta praca, którą włożyłam, nie pójdzie 
na marne. Gry zespołowe są specyficzne, 
opierają się na decyzji trenera – gram albo 
siedzę na ławce. Ich plusem jest rzecz ja-
sna to, że jeśli mam kontuzję to ktoś mnie 
zastąpi. Ale odnoszę sukcesy w swojej 
dziedzinie, to pomaga nie żałować.

Jakiś czas temu powróciłaś po kontuzji. 
Nie boisz się, że kontuzja może się 
przydarzyć w dowolnej chwili? Możesz 
się przecież pechowo uderzyć o szafkę, 
pośliznąć na chodniku...
Mam obawę, że kontuzje mogą się przytra-
fić, ale nie zakładam, że będą. Konsultuję 
się na treningach i poza nimi, by zmini-
malizować ryzyko kontuzji. Wiadomo, że 
sport wyczynowy na tym poziomie to ba-
lansowanie na cienkiej linie, ale półśrod-
kami nie da się zdobyć medalu. Ryzyko 
jest wpisane w ten zawód.

Ile godzin w tygodniu zajmuje Ci 
trening?
Każdego dnia mam trzy godziny trenin-
gu. Na zgrupowaniach oczywiście więcej. 
Wbrew pozorom nie mam wiele czasu 
poza tym. Do treningu muszę się prze-
cież przygotować, po nim z kolei muszę 

odpocząć. Do tego dochodzą kwestie 
dojazdu, opieka medyczna, fizjoterapeuci, 
odnowa biologiczna. Ostatnio też zaczę-
łam współpracę z psychologiem. Przy 
dwóch treningach dziennie w zasadzie nie 
ma czasu na cokolwiek innego. 

Poza treningiem musisz dbać o posiłki 
i odpoczynek.
Oczywiście, to bardzo ważne. Jeśli po 
treningu odpowiednio nie odpoczniesz 
i będziesz się źle odżywiał to cały wysiłek 
na marne. Na najwyższym poziomie nie 
można sobie pozwolić, żeby godziny 
poświęcone na ćwiczenia dawały rezultat 
tylko w 50%. Musi być 100%.

Czego musisz się wystrzegać? 
Domyślam się, że nie palisz.
(śmiech) Nie, nie palę. Po sezonie, np. 
w październiku mogę sobie oczywiście 
wyskoczyć gdzieś wieczorem, ale wszyst-
kie używki odpadają.

Możesz usiąść przed telewizorem, 
zamówić pizzę i zjeść pudełko 
czekoladek?
(śmiech) Mogę. Wiadomo, że nie codzien-
nie, ale wszystko jest dla ludzi. Trzeba 
tylko pilnować ilości i pamiętać, żeby 
robić to w odpowiednim momencie. Na co 
dzień sama ustalam sobie posiłki. Podczas 
badań kontrolnych wychodzi, jakiego 
składnika brakuje, a jakiego jest za dużo. 
W takim przypadku zwracam potem 
uwagę przy przygotowywaniu posiłków, 
żeby organizmowi dostarczyć wszystkiego 
w odpowiednich ilościach. A jeśli podczas 
badań wszystko jest okej, samopoczucie 
jest dobre i potwierdzają to wyniki na tre-
ningu, to korekty nie są potrzebne.

Mówisz, że rozpoczęłaś pracę 
z psychologiem. Ma za zadanie nastawić 
Cię bojowo przed występem?

Każdy reaguje inaczej. Niektórych trzeba 
motywować, innym wręcz trochę zgasić 
zapał. Mnie psycholog jest potrzebny, 
żebym jeszcze bardziej w siebie uwierzyła, 
żebym miała pewność, że stać mnie na 
zdobywanie medali.

Nie czujesz się pewna siebie? Ty, 
sportsmenka, która zdobywa w swojej 
dziedzinie medale?
Może nie tyle czuję się niepewnie, co nie 
zawsze jestem przekonana na ile mnie 
stać. Czuję się dobrze przygotowana, 
ale czasami myślę, że może trzeba było 
zacząć pracować wcześniej, że coś jeszcze 
jest nie do końca wyćwiczone.

A dobre wyniki osiągane przez rywalki 
podczas mityngów, na których Ty nie 
występujesz, deprymują?
Nie, bo wiem jak to wygląda. Żeby wy-
powiadać się na temat danych zawodów 
trzeba tam być. O szczegółach decydują 
często warunki pozasportowe, np. pogo-
da. To działa czasami też w drugą stronę: 
ktoś siedzi na kanapie, ogląda relację 
i myśli sobie „e tam, wystarczyło metr 
dziewięćdziesiąt żeby się dostać do finału, 
ja tyle skaczę, więc prościzna”. Nic z tych 
rzeczy. Trzeba jechać i wystartować, żeby 
móc realnie oceniać swoje możliwości 
w danych warunkach. Można zrobić super 
wynik gdzieś na mityngu, potem pojechać 
na Mistrzostwa Świata i nawet nie zbliżyć 
się do tego wyniku. W takich chwilach 
dużą rolę odgrywa doświadczenie. 

Za miesiąc zdobywasz złoty medal 
w Sopocie i co robisz? Impreza?
(śmiech) Najpierw chyba bym się popła-
kała ze szczęścia. Na pewno poszłabym 
z tym medalem spać. Mam taki mały 
zakład, ale nie chcę jeszcze o nim mówić 
na forum. Jeśli zdobędę złoto to wtedy 
wszyscy się dowiedzą.

Wiadomo, że sport wyczynowy  
na tym poziomie to balansowanie  
na cienkiej linie, ale półśrodkami  

nie da się zdobyć medalu.  
Ryzyko jest wpisane w ten zawód.
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100% IS A MUST
Karolina Tymińska battled against a se-
rious injury until quite recently, but she 
has already managed to get back into 
perfect shape. She is going to fight for 
a medal in heptathlon during the IAAF 
World Indoor Championships in Sopot. 
She told Live&Travel about her prepara-
tions and what she would do if she won.

You have probably asked this question 
a thousand times already: are you going to 
make an attempt to win a medal during the 
Championships in ERGO ARENA?
This subject comes up quite often because 
I already entered the World Champion-
ships and took the fourth place in Istanbul. 
Admittedly I’m growing old but at the same 
time I stay in good shape and gain expe-
rience. Moreover, I start at my own place, 
in Poland, so I’m going to do everything to 
place the medal around my neck.

Do you feel like a favourite?
I don’t know for sure who is going to start 
yet, the list is still open. My chances for 
a medal are quite real.

You have mentioned the fourth place. 
You have been often ranked just off the 
podium. They say it’s the worst place for 
a sportsperson.
I was recently the ninth in Moscow, but 
I consider it a success because it was my 
comeback after a very serious injury. The 
fourth place has indeed happened to me 
several times. When I think about it being so 
close to a medal, it really seems unpleasant. 
But on the other hand, when you take the 
fourth place at the World Championships... 
God help Polish sportspeople take such 
places as often as possible.

Why have you started practising hep-
tathlon? Couldn’t you decide on one sport 
discipline?
I have always displayed talents for many 
disciplines – I was resilient, fast, I could 
jump high...

And you played volleyball.
I did. I was even given the opportunity to 
train professionally. The same goes for 
handball. But my love for individual sports 
has won. I have always wanted to prac-
tise the long jump, which has become my 
greatest passion. In high school, my coach 
recommended me combined events as a uni-
versal discipline. Two years later I took the 

eighth place at the World Youth Champion-
ships, which means I was in the final of the 
biggest event in the world in my age group.

Don’t you regret resigning from volley-
ball or handball? They enjoy huge money 
and fame.
Everything has its good and bad sides. 
When I go to an event, I know that I’m going 
to start and that the effort I have put into my 
trainings will not come to nothing. Team 
sports are specific. They are based on the 
coach’s decisions – either I play or I stay on 
the bench. Their pros is of course the aware-
ness that if I sustain an injury, someone will 
replace me. But I’m successful in my own 
field. It prevents me from regretting.

You returned after an injury some time 
ago. Are you afraid that you can receive 
an injury at any time? After all, you can 
unluckily hit yourself on a cupboard or 
slip on a pavement...
I feel anxious for injuries but do not assume 
they will happen. I consult specialists not 
only during my trainings to minimize the 
risk of injuries. Professional sports on this 
level obviously involve considerable risk but 
you can’t win a medal with half measures. 
Risk is inherent in this profession.

How many hours a week do you spend on 
trainings?
Every day I have three hours of training. 
This number of course increases during 
training camps. Contrary to appearances, 
I don’t have much time left. After all, I have 
to prepare for the training and take a rest 
after. And there are also such issues as 
journeys, medical care, physiotherapists 
and health and beauty treatment. I have re-
cently began cooperating with a psycholo-
gist. With two training sessions a day I am 
in fact left with no time for anything else.

You also have to care about your meals 
and rest apart from trainings.
Yes, these issues are extremely important as 
well. If you don’t take a rest after the training 
and don’t eat properly, the whole effort is 
wasted. On the top level, you must ensure 
that the hours spent on practising provide 
results of more than just 50%. 100% is a must.

What are the things you have to avoid? 
I assume you don’t smoke.
(Laughs) No, I don’t smoke. Of course I can 
hit the town in the evening after the sea-
son, for example in October, but all types 
of stimulants are out of question.

Can you sit in front of a TV, order 

a pizza and eat a box of chocolates?
(Laughs) Yes, I can. Not every day, of course, 
but a bit of such indulgence wouldn’t do me 
any harm. I just have to control the amounts 
and remember to choose the appropriate mo-
ments. I normally decide on my meals alone. 
Medical check-ups reveal which elements 
I need and which are in excess. Then, when 
I prepare my meals, I pay closer attention 
to deliver everything in adequate amounts 
to my body. But if the check-up shows 
everything is all right, I’m in good disposition 
and my results during trainings only confirm 
all this, no correction is needed.

You say you have begun to cooperate with 
a psychologist. Does he or she have the 
task of putting you in a militant mood?
Everyone reacts differently. Some have 
to be motivated, others have to be put off. 
I need a psychologist to strengthen my be-
lief in myself, to make me become certain 
that I am able to win medals.

Aren’t you sure of yourself? You? A sports-
woman who collects medals in her field?
Perhaps it’s not the case that I feel inse-
cure, but I don’t feel so convinced of what 
I am capable of. I feel well-prepared but 
sometimes think that I could have started 
working earlier and that there is still some-
thing that needs more practise.

What about your rivals achieving good re-
sults during meetings you do not take part 
in? Are such moments very depressing?
No, I don’t know what it looks like. I would 
have to be there, at this and that competi-
tion, to express any opinion about it. There 
are often other conditions aside from the 
truly sports ones that determine the very 
details, for example the weather. Sometimes 
it works also in the opposite direction: some-
one sits on the sofa, watches the TV broad-
cast and thinks: “Ah, a metre and a half was 
enough to enter the final and I can jump that 
high, simple as ABC.” Nothing of the kind! 
You have to actually go there and enter the 
competition to really assess your abilities 
in given conditions. You can achieve a great 
result somewhere during a meeting and 
then go to the World Championships and 
not even approach this result. Experience is 
what matters a lot in such moments.

Suppose you win gold in Sopot. What do 
you do? Throw a party?
(Laughs) I guess I would cry for joy first. 
And I would certainly go to bed with this 
medal. I have made a small bet, but I don’t 
want to discuss it yet. Everyone will hear 
about it if I win the gold medal.
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Chciałby reprezentować Polskę w żeglarstwie na łodzi klasy Finn 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Czy mu się 

to uda? Oby. W rozmowie z „Live&Travel” opowiedział o przygotowaniach 
i wszystkich zaletach żeglarstwa. I kazał nam robić pompki.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
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Cel: Rio 2016.
To dalekosiężny cel. Ale jak ktoś mnie 
pyta, czemu żegluję to nie odpowiadam 
„bo chcę startować w Rio”. Rio jest celem 
oficjalnym, sportowym. Nieoficjalnym, 
takim, który ma chyba każdy sportowiec, 
jest praca nad sobą. To daje największą 
satysfakcję. Postęp. Sport pozwala stawać 
się lepszym, a kiedy stajesz się lepszym to 
w bardziej pozytywny sposób wpływasz na 
otoczenie.

Ten postęp mierzysz tylko w wynikach 
sportowych, czy jest jakiś inny sposób?
Na dobrą sprawę jestem na początku 
swojej drogi sportowej, do żeglarstwa wró-
ciłem po latach. A to nie jest tak, że mija 
rok i jesteś w czubie świata. To jest sport 
opierający się na doświadczeniu, jestem na 
etapie budowania tej formy. Wcześniej pły-
wałem na łódce klasy Star, m.in. przeciw-
ko Mateuszowi Kusznierewiczowi, potem 
zmieniłem łódkę właśnie na kasę Finn. 
Oprócz tego pracuję, bo z czegoś trzeba 
żyć, muszę jakoś finansować swoją sporto-
wą karierę. I ten postęp odzwierciedla się 

w tym, że mogę balansować między dwie-
ma sferami: realizowania się w sporcie 
i pracy zawodowej. Sport daje mi wytrzy-
małość, upór, cierpliwość, co się potem 
przydaje w biznesie. W Stanach Zjedno-
czonych byli sportowcy są bardzo cenieni 
w biznesie, bo są zdeterminowani. Kiedy 
dostają w twarz to idą dalej, nie zatrzymują 
się, żeby popłakać. Są przyzwyczajeni do 
żmudnej pracy i do rywalizacji. Tutaj nasu-
wa mi się cytat „Ever tried. Ever failed. No 
matter. Try again. Fail again. Fail better.”. 
Samuel Beckett.

Sport to harówa.
Harówa. Mój dzień wygląda tak, że wstaję 
rano, o 6 idę na trening, przychodzę do 
pracy na 8 godzin albo gdzieś pomiędzy ro-
bię przerwę na kolejny trening, więc siedzę 
w pracy potem dłużej. Wracam do domu 
i nagle jest 21. Sport to żmudne i nudne 

godziny powtarzalności, wyuczania pa-
mięci mięśniowej, techniki i tak dalej. Ale 
to wszystko służy spełnieniu mojego ma-
rzenia, jakim jest występ w na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio i pozwala mi pracować 
nad moimi niedoskonałościami. 

Jak wygląda Twój trening zimą?
Staram się raz w miesiącu być gdzieś, gdzie 
jest cieplej. Mam bazę w Valencii i próbuję 
tam dojeżdżać, udaje mi się jakoś raz na 
dwa miesiące. Jeżeli w kraju jest w miarę 
ciepło to żegluję tutaj – w Trójmieście.

W miarę ciepło to ile?
Potrafiłem pływać przy pięciu, ośmiu stop-
niach, ale nie było fajnie. Od dziesięciu 
w górę jest okej. Nie mówię o temperaturze 
wody, bo to jest inna historia. Do tego do-
chodzi trening przygotowania fizycznego, 
który odbywam Trójmieście oraz w City-
zen Poznań pod okiem wybitnego triathlo-
nisty Bogumiła Głuszkowskiego i jego 
całego sztabu wysokiej klasy specjalistów, 
którzy są odpowiedzialni za moje przygo-
towanie fizyczne. Trenują tam ze mną inni 
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olimpijczycy Staram się co dwa tygodnie 
tam podjechać na weekend treningu. 

Idealnym żeglarzem byłby zatem ktoś 
doświadczony, bo zna wszystkie warunki 
i potrafi na nie reagować, a jednocześnie 
jest u szczytu sprawności fizycznej. 
Wychodzi jakoś trzydzieści parę lat.
Jakby spojrzeć na wiek, w jakim żeglarze 
najczęściej odnoszą sukcesy olimpijskie, 
to jest 27+. Aż nawet do czterdziestu. Fak-
tycznie, jest to połączenie wszystkich tych 
aspektów. Mateusz Kusznierewicz zdobył 
medal w wieku 21 lat, to było ewenemen-
tem, ale nie przypadkiem, bo w  Sydney 
był czwarty, czyli cały czas w absolutnej 
czołówce. Można zatem powiedzieć, że 
powtórzył sukces. U większości jednak 
przychodzi to później. 

A Ty ile masz lat?
29.

Czyli to już ten moment?
Tak, ale ja jestem na początku, bo miałem 
przerwę. Wyjechałem na studia chemiczne 
do Szwajcarii.

Wsiadasz do łódki i zostawiasz cały świat 
za sobą? Stresy, lęki, to wszystko zostaje 
w pokoju?
Kiedy jestem na zawodach – zawsze 
mam wyłączony telefon. Nie chcę mieć 
kontaktu ze światem zewnętrznym, bo to 

Związek Żeglarski przeprowadzi krajowe 
wewnętrzne kwalifikacje, które wyłonią 
reprezentanta danej klasy żeglarskiej.

Jaki masz zatem plan na te dwa lata, 
które dzielą nas od Igrzysk?
Nauczyłem się, żeby nie wyznaczać sobie 
zbyt wygórowanych założeń wynikowych 
podczas regat, bo to wprowadza większą 
presję. Moim celem jest jak najwięcej i jak 
najlepiej żeglować i czerpać frajdę z mojej 
pasji i postępów. Jeśli tak będzie, to wynik 
przyjdzie sam. W sporcie najważniejsza 
jest systematyczność. Gdybyś codzien-
nie rano robił 10 pompek, to po miesią-
cu miałbyś wyrobiony biceps i lepsze 
samopoczucie, bo zrobiłeś coś dla siebie. 
Myjesz zęby codziennie rano? Myjesz. To 
jaki jest problem, żeby robić codziennie te 
10 pompek przed myciem zębów? Żaden. 
To jest właściwie żaden nakład pracy, 
każdy zrobi 10 pompek. Ale chodzi o regu-
larność, a nie o to, żeby nagle przebiegać 
maratony. Dlatego chcę pływać i pływać, 
w ten sposób poprawiać swoje możliwości 
i wyniki.

E N G L I S H T E X T

10 PUSH-UPS TO RIO
Łukasz Lesiński wishes to compete 
for Poland in yachting in the Finn 
Class during the 2016 Olympics in 
Rio de Janeiro. Will he succeed? We 
hope so. He told Live&Travel about 
his preparations and all the benefits 
of yachting. And told us to perform 
push-ups.

rozprasza. Powoli dochodzę do takiego 
momentu, że potrafię się skupić na celu.

Współpracujesz z trenerem 
mentalnościowym. Czy to po prostu 
psycholog sportowy?
Nie do końca. Tak naprawdę powiedział-
bym, że mam dwóch trenerów przygoto-
wania psychicznego, oboje są dla mnie 
inspiracją Bogumił Głuszkowski – trener 
przygotowania fizycznego i psychicznego 
i Piotr Szymkowiak, który jest coachem 
biznesu i osobowości. Każdy z fachowców, 
z którymi pracuję, to „krąg wiedzy”. Kręgi 
się nachodzą, ja jestem w środku, czerpię 
od wszystkich. Wychodzę z założenia, że 
nie znam się na wszystkim, ale wszystkie-
go chcę się uczyć. Otaczam się ludźmi, 
którzy są autorytetami w swojej dziedzi-
nie, od których mogę czerpać. Nie byłoby 
mnie tutaj, gdyby nie oni. 

Wróćmy do dalekosiężnego celu. Rio.
Celuję w Rio. Oczywiście trzeba się liczyć 
ze wszystkim. Finansuję się sam, więc 
budżet jest w pewnym stopniu płyn-
ny. Mam sponsorów, ale to tylko część 
kosztów, bo Rio jest daleko, trzeba zrobić 
wynik, żeby dostać wsparcie od pań-
stwa i tak dalej. Wsparcie sponsorów jest 
bardzo istotne. W tym roku we wrześniu 
podczas Mistrzostw Świata w hiszpań-
skim Santander odbywają się  pierwsze 
kwalifikacje olimpijskie, podczas których 
zawodnicy w każdej klasie żeglarskiej 
będą walczyć o miejsce, które pozwoli im 
na start w Rio. Następnie w ostatnim roku 
olimpijskim po zdobytych kwalifikacjach 
olimpijskich dla danego państwa, Polski 
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Wychodzę 
z założenia, że 

nie znam się na 
wszystkim, ale 

wszystkiego chcę 
się uczyć. Otaczam 
się ludźmi, którzy 
są autorytetami 

w swojej dziedzinie, 
od których mogę 

czerpać. Nie byłoby 
mnie tutaj, gdyby 

nie oni. 
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Your aim: Rio 2016.
It’s a long-term aim. But when someone 
asks me why I sail, I answer it’s because 
“I would like to start in Rio.” Rio is the 
official, sports aim. The unofficial aim, the 
one probably every sportsperson has, is to 
work hard and train. This brings the gre-
atest satisfaction. Progress. Sport helps 
to become better, and when you become 
better, you influence the environment in 
a more positive way.

Are your sport results the only measure 
of this progress, or is there any other 
way?
As a matter of fact, I am still at the begin-
ning of my sport career. I have come back 
to yachting after many years. And it’s 
never the case that one year passes and 
you reach the top of the world. This sport 
is based on experience, and I’m in the 
middle of building up this form. I used to 
sail in the Star Class earlier. I competed 
for example with Mateusz Kusznierewicz. 
Later I changed to the Finn Class. I also 
have to work to make a living and fund 
my sport career. This progress is visible 
in that I am able to keep balance between 
these two spheres: finding fulfilment in 
sport and in my professional life. Sport to-
ughens me up, makes me more stubborn 
and patient, which later turns out benefi-
cial for business. In the US, ex-sportspe-
ople are appreciated in business because 
of their determination. When they get one 
in the face, they don’t stop and cry. They 
are used to laborious work and compe-
titiveness. The following quote comes to 
my mind now: “Ever tried. Ever failed. No 
matter. Try again. Fail again. Fail better.” 
Samuel Beckett.

Sport is a real slog, isn’t it?
It is. My day starts as early as at 6 am. 
I wake up, take my training, go to work for 
eight hours or sometimes make a break 
for another training session in the middle 
and then stay longer at work. I come back 
home and realize it’s already 9 pm. Sport 
means painstaking, boring and repetitive 
hours of exercising, training one’s muscle 
memory, technique and so on. But it’s all 
to make my dream come true. To appear 
at the Olympics in Rio. And it helps me to 
work on my imperfections.

How does your training look in winter?
Once a month I try to go somewhere whe-
re it is warmer. I have a base in Valencia 
and try to reach the place regularly but 
I actually manage to go there once in two 

and personality coach. Each specialist 
I cooperate with shows me a true circle of 
knowledge. These circles overlap and I am 
in the middle, I draw knowledge from all 
of them. I assume that I’m not good at eve-
rything, but I would like to learn all that. 
I surround myself with people who are 
considered authorities in their field, from 
whom I can learn. But for them, I wouldn’t 
be here.

Let us return to your long-term aim. 
Rio.
I aim for Rio. But I obviously have to take 
into account every option. I fund my 
trainings myself, so my budget is not that 
steady. I have sponsors, but it’s just a part 
of the total cost. After all, Rio is far away 
and you have to achieve good results to be 
offered support from the government and 
so on. Sponsors’ support is very impor-
tant. Qualification for the Olympics in 
Brazil will take place this year in Septem-
ber during the World Championships in 
Santander. It will be a chance for yachts-
men in each class to compete for positions 
that would open the Olympics for them. 
Next, in the last Olympic year, after the 
Olympic qualification acquired for a given 
country, the Polish Yachting Association 
will carry out internal qualification to se-
lect the representative of a given yachting 
class.

So what is your plan for these two 
years that separate us from the 
Olympics?
I’ve learned to avoid setting myself too 
unreasonable standards for contests 
because it only exerts pressure. My aim 
is to yacht as much and as best as I can 
and have fun developing my passion and 
making progress. If I find this pleasure, 
the results will come as well. Regularity is 
what counts most in sport. If you perfor-
med ten push-ups every morning, you’d 
sculpt your biceps in a month and get the 
pleasant feeling that you did something 
for yourself. Do you brush your teeth 
every morning? You do. So what is the 
problem with making those ten push-ups 
every day before brushing your teeth? 
There is none. There is actually no signi-
ficant effort, everyone can perform ten 
push-ups. But it is all about regularity, not 
about running marathons all of a sudden. 
And this is why I want to sail and sail. 
And this way improve my capabilities and 
results. 

months. If it’s just enough warm here in 
Poland, I sail here.

What does it mean ‘just enough’?
I could sail when it was five or eight 
degrees, but it wasn’t fun. It’s okay if the 
temperature is above ten degrees. And I’m 
not talking about the temperature of the 
water, that’s another history. Moreover, 
I take physical trainings in Tri-City and 
in Cityzen in Poznań under the tutelage 
of Bogumił Głuszkowski, an outstanding 
triathlete, and his whole team of highly-
-skilled specialists responsible for my phy-
sical preparation. Other Olympic athletes 
train with me there. I try to go there every 
fortnight for training weekends.

So an ideal yachtsman would be 
someone experienced, who knows all 
the conditions and is ready to react 
properly to any situation, and at the 
same time someone in his top form. It 
seems that this has to be someone in 
his early thirties.
If we take a look at the age yachtsmen 
usually succeed at, it will appear that it’s 
27+. Up to even forty. And you are right, 
it is the combination of all those factors. 
Mateusz Kusznierewicz won a medal at 
the age of 21, which was a real sensation 
but not a coincidence, since he was fourth 
in Sydney, which is still the very top. So 
we could say he repeated his success. But 
most of us succeed later.

And how old are you?
29.

So this is the right moment.
Yes, but I am still at the beginning be-
cause I had a break. I took up chemical 
studies in Switzerland.

Do you leave all the world behind when 
you get on board? Do stress, fear and 
everything stay in the room?
I always switch off my phone before a com-
petition starts. I don’t want to have any 
contact with the outer world, it’s distrac-
ting. I slowly reach the moment when 
I can focus on my aim.

You cooperate with a mental trainer. Or 
is he just a sport psychologist?
Not really. Truth to be told, I have two 
mental preparation trainers; both of 
whom are true sources of inspiration. 
There is Bogumił Głuszkowski, my physi-
cal and psychological preparation trainer, 
and Piotr Szymkowiak, who is a business 
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Zaledwie kilka godzin w ciągu dwóch dni i karkołomna misja 
do wypełnienia. Nauczyć się jeździć na nartach. 

TEKST I ZDJĘCIA
Jakub Milszewski

o austriackiej Doliny 
Stubai zawitałem 
przerażony na śmierć. 
Teoretycznie miałem 
się tutaj dobrze bawić 
na nartach, szusować 
po idealnie przygo-
towanych trasach na 
lodowcu i oglądać 

zapierające dech w żyłach widoki. O trasy 
i widoki się nie martwiłem, byłem pewien, 
że będą fantastyczne. Ale jak miałem się 
dobrze bawić, skoro nigdy przedtem nie 
jeździłem na nartach?

NASTAWIENIE BOJOWE

Miejsce akcji: Fulpmes, Dolina Stubai, 
Austria. Lodowiec Stubai, Austria.

Na lotnisku w Monachium grupkę Polaków 
zmierzających zbiera kierowca. Po chwili 
wsiadamy do busika, który wiezie nas 

bezpośrednio do miasteczka Fulpmes w au-
striackiej Dolinie Stubai. Z internetu wiem, 
że to jedna z kilku miejscowości w Dolinie. 
Wszędzie dookoła piętrzą się góry. Lodowiec 
to największa, choć niejedyna atrakcja 
okolicy. Podróż z Monachium trwa około 3 
godzin. Za oknami piętrzą się coraz wyższe 
i bardziej malownicze góry. Z każdym kilo-
metrem widoki są piękniejsze. 

Jest nas szóstka. Z miejsca opowia-
dam wszystkim, że nigdy nie jeździłem na 
nartach. Proszę, żeby się śmiali, ale cicho, 
bo będzie mi głupio. „Spoko, będziesz miał 
fun”, mówią.

W Fulpmes w Dolinie Stubai Christian, 
polskojęzyczny przewodnik przydzielony do 
naszej grupy (a przy okazji instruktor nar-
ciarstwa), klepie mnie po plecach i stwier-
dza, że te kilka godzin powinno wystarczyć, 
żebym zauważył, że zrobiłem jakiś postęp. 
Postęp, czyli żebym potrafił zjechać z jakiejś 
łagodnej górki i przeżyć. Jeśli mam jakąś 
tam przynajmniej świadomość własnego 
ciała, koordynację ruchową, to powinno się 
udać. Myśli, że mnie pocieszył. Nie daję po 
sobie poznać, że umieram z przerażenia.

Po fakcie rzetelnie przyznaję, że miałem 
czego się bać. Następnego ranka miałem 
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wjechać na jakieś 2 tysiące metrów (prze-
cież to prawie jak Rysy!), pojeździć parę 
godzin i żyć dalej. 2 tysiące metrów to dwa 
kilometry. Wzwyż. A ja nigdy, przenigdy nie 
miałem na nogach nart. Co więcej, moje 
lewe kolano jest w takim stanie, że przypo-
mina mi często o zbliżającej się wielkimi 
krokami emeryturze. Przez dwadzieścia 
parę lat życia dostało ode mnie nieźle 
w kość, dosłownie i w przenośni. „Nie tacy 
tu już zaczynali”, mówi Christian. Tym ra-
zem mu wierzę, bo przecież wie lepiej niż ja. 
Nastawiam się bojowo i idę do łóżka. Jutro 
wielki sprawdzian. 

FAZA LIMINALNA
Spod hotelu zabiera nas taksówka. Przed 
nami jakieś pół godziny drogi. Suniemy krę-
tą drogą wzdłuż Doliny Stubai. Wyjeżdżamy 
z Fulpmes, mijamy jeszcze Neustift. Widoki 
zapierają dech w piersiach. Spokojne, senne 
miasteczka sąsiadują z potężnymi i maje-
statycznymi górami. Z nich z kolei leniwie 
spływają potoczki. 

W końcu stajemy przed wejściem na 
lodowiec. Dziś jest otwarcie snowparku 
Moreboards Stubai ZOO, duża impreza. 
Przed budynkiem kłębi się tłum kolorowo 
ubranych ludzi. „Świetnie, jak się ośmieszać 
to przed tysiącami”, myślę. Odbieramy 
nasze skipassy i wsiadamy do wagonika gon-
doli. Zabierze nas na pierwszą stację. Tam 
zacznę swoją przygodę z nartami.

Nasz wagonik ze szczęknięciem wyjeż-
dża z dolnej stacji i powoli pnie się do góry. 
Nagle zrobiło się cicho. Rozglądam się przez 
szyby i żałuję, że nie mam oczu dookoła 
głowy. Góry, które piętrzą się wokoło i roz-
pościerają pod nami są przepiękne.

Docieramy do pierwszej stacji. Jesteśmy 
na jakichś 2 tysiącach metrów. Tutaj zaczy-
na się kilka szlaków i kilka kończy. Jest wy-
ciąg orczykowy, który wciąga narciarzy jesz-
cze wyżej, na prawie 3 tysiące metrów. Z tym 
wyciągiem będzie mi dane zapoznać się 
bliżej, ale jeszcze o tym nie wiem. Wewnątrz 
stacji również czeka sporo ludzi. Jedni 
odpoczywają, inni zakładają sprzęt, jeszcze 
inni zmierzają w stronę świetnej restauracji, 
której uroki też w międzyczasie poznam. 
Ja idę za grupą do wypożyczalni sprzętu. 
Tam wszystko już na mnie czeka, podpisane 

moim nazwiskiem. Pracownicy pomagają mi 
założyć i sprawdzić sprzęt (przecież ja nawet 
nie wiem, jak się zakłada buty narciarskie!). 
Kiedy wszystko jest okej moi towarzysze roz-
chodzą się poszaleć na śniegu. 

„Słyszałem, że dziś jeździmy razem?” – 
słyszę nagle. Uśmiecha się do mnie szczupły 
blondyn po czterdziestce. Ma na sobie 
czerwoną kurtkę instruktora narciarskiego. 
„Jestem Thomas. Nauczę cię jeździć na nar-
tach” mówi i podaje mi rękę. Patrzę na niego 
i wydaje mi się, że mam przed sobą naj-
szczęśliwszego człowieka świata. Szczery 
uśmiech nie schodzi mu z twarzy. To dobrze 
wróży, lubię szczęśliwych ludzi. Zdobył moje 
zaufanie. Idziemy na stok.

PISKLĘ Z GNIAZDA
Wszystko powolutku, po kolei. Najpierw 
zakładanie i zdejmowanie nart. To łatwiej-
sze, niż myślałem. Wsunąć nogę z przodu, 
przycisnąć z tyłu. Żeby wyjąć trzeba na-
cisnąć kijkiem i wyciągnąć stopę. „Skoro 
już umiesz, to idziemy pochodzić” mówi 
Thomas. No i chodzimy. Człapię niezgrab-
nie na kawałku płaszczyzny, robię kółeczka, 
dopóki się nie przyzwyczaję, że moje stopy 
są teraz długie i płaskie. Etap pierwszy za-
kończony. Nie wywróciłem się ani razu.

Wchodzimy na malutkie i króciutkie 
zbocze. Przejeżdżają tędy narciarze zjeżdża-
jący ze stoku, który ciągnie się hen, daleko 
w górę. Przed oczami z nieprawdopodobną 
prędkością śmigają mi kilkuletnie dzieciaki. 
„Też tak będziesz jeździł” mówi Thomas, 
łapie moje kijki stojąc naprzeciwko mnie ty-
łem do kierunku jazdy i każe zjeżdżać. Więc 
zjeżdżam, raz kozie śmierć. Powolutku. 
Thomas instruuje: głowa do góry, zegnij 

„Słyszałem, że dziś 
jeździmy razem?” – słyszę 

nagle. Uśmiecha się do 
mnie szczupły blondyn 
po czterdziestce. Ma na 
sobie czerwoną kurtkę 

instruktora narciarskiego. 
„Jestem Thomas. Nauczę 

cię jeździć na nartach” 
mówi i podaje mi rękę. 

Patrzę na niego i wydaje 
mi się, że mam przed 

sobą najszczęśliwszego 
człowieka świata. Szczery 
uśmiech nie schodzi mu 

z twarzy. To dobrze wróży, 
lubię szczęśliwych ludzi. 

Zdobył moje zaufanie. 
Idziemy na stok.
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z gniazda. Wpadam w śnieg, gubię jedną 
nartę, nie bardzo wiem, gdzie mam nogi. 
„Nic się nie stało, nie liczyłem, że uda ci 
się za pierwszym razem” – mówi spokojnie 
Thomas. Wypinam narty, staję, zakła-
dam na nowo. I zjeżdżamy jak na samym 
początku, Thomas kontroluje mój zjazd 
kijkami. Ćwiczę hamowanie. Poszło dobrze. 
Wracamy na wyciąg.

Tym razem, nie wiem czemu, ale się 
nie wywracam. Jeszcze tego nie wiem, ale 
nie wywrócę się już w ogóle. Zjeżdżam raz 
za razem, powolutku, przecież nie jestem 
Hermannem Maierem. Ale zjeżdżam. Za 
każdym razem coraz sprawniej, szybciej. 
Mam coraz więcej frajdy. Nawet skręcać 
umiem. Jestem z siebie dumny.

ZA DUŻY NA ŁĄCZKĘ
Drugiego dnia już się nie boję. Wszyscy 
ostrzegali mnie wcześniej przed zakwasami, 
ale nic nie czuję. Kiedy podjeżdżamy pod lo-
dowiec odnajduję się w tłumie z Thomasem. 
„Nogi bolą?” – pyta. Odpowiadam, że nie, 
a on kiwa z uznaniem głową (przynajmniej 
wmawiam sobie, że to był gest uznania). 
Dzisiaj jedziemy tam, gdzie powinniśmy 
być wczoraj – na oślą łączkę. Tutaj już 
krótko – wciągam buciory, zakładam narty. 
Wjeżdżamy na łagodną górkę i zjeżdżamy. 
I tak kilkadziesiąt razy. Radzę sobie całkiem 
nieźle jak na świeżaka. Jedyne, co mnie 
przeraża, to że mógłbym wpaść na jakiegoś 
czterolatka, a tych dokoła mnie pełno.

Thomas wyjaśnia, że dzieci już od naj-
młodszych lat uczą się tu jeździć pod okiem 
profesjonalnych instruktorów. Rodzice nie 
boją się ich zostawić pod opieką fachow-
ców. To dlatego ośmiolatki śmigają już jak 

nogi, czubki nart do siebie, rozstaw szerzej 
stopy. Zjeżdżam raz, drugi, potem już bez 
asekuracji Thomasa. Okej, nic nie boli, jesz-
cze się nie przewróciłem. Na dodatek moja 
nauka zaczyna mi sprawiać frajdę. Spod 
kasku spływa mi pot. Nie wiem, czy to ze 
skupienia, czy po prostu jest tak ciepło.

„Jesteś już gotowy, żeby pozjeżdżać 
z czegoś większego. Idziemy na wyciąg” 
mówi Thomas. Nagle zaczynam się znowu 
bać, wyciąg wygląda groźnie. Thomas 
mówi, że to nie jest najlepsze miejsce dla po-
czątkujących. Najlepsze, typowa ośla łączka, 
jest przy innej stacji. Ale damy radę i tutaj. 
Wjedziemy orczykiem jakieś 300 metrów do 
góry, Thomas mnie zepchnie i moje pierw-
sze zadanie będzie polegało na tym, żeby się 
zatrzymać. Jeśli nie utrzymam pion, ale za-
cznę niekontrolowanie zjeżdżać w dół, mam 
się przewrócić. Patrzę na wyciąg i z sekundy 
na sekundę jest jeszcze groźniejszy.

Wchodzimy. „Trzymaj nogi ugięte, narty 
równo. Nie siadaj” – instruuje Thomas. 
Okej, nie jest to wcale trudne. Nagle sły-
szę „Puść”. Puszczam, a Thomas spycha 
mnie z wyciągu. Wypycha mnie jak pisklę 

szalone na większych stokach. Kiedy będą 
w moim wieku będą czuły się na nartach jak 
ryba w wodzie. 

Ale nie przesadzajmy, mnie też nie idzie 
najgorzej. Wystarczyło kilka godzin na 
lodowcu w Dolnie Stubai, dobry instruktor. 
O warunki martwić się nie musiałem. Misja 
wykonana.

Wszelkie niezbędne informacje na temat Doliny 
Stubai znajdziecie na www.stubai.at/pl.

E N G L I S H T E X T

MISSION: SKIING
Only few hours during two days and 
a reckless mission to accomplish. Learn 
how to ski.

I came to the Stubai Valley, Austria dead 
scared. Theoretically, I was there to enjoy 
skiing, schuss the perfectly prepared 
routes on the glacier and watch breath-tak-
ing views. I wasn’t worried about the 
routes and views, I was quite sure that they 
are going to be fantastic. But how could 
I enjoy skiing and have fun, if I have never 
skied before?

 
MILITANT ATTITUDE

The place of action: Fulpmes, Stubai 
Valley, Austria. Stubai Glacier, Austria. 

A group of Polish people are gathered 
by a driver at the Munich Airport. After 
a while, we get on the small bus which 
takes us straight to the Fulpmes, a town 
in Stubai Valley, Austria. I know it thanks 
to the internet that is one of several towns 
in the Valley. There are mountains rise 
up all over the region. The glacier is the 
biggest, but not the only attraction in the 
vicinity. The journey from Munich takes 
about three hours. Higher and more pic-
turesque mountains rise up behind the 
windows of the bus. The views are getting 
more and more beautiful with each passed 
kilometre. 

There are six of us. I tell them that 
I have never skied straight ahead. I ask 
them to laugh quietly, because I can feel 
embarrassed. “Be cool, you’ll have fun,” 
they say. 

In Fulpmes in the Stubai Valley, 
Christian, a Polish-speaking guide as-
signed to our group (he is at the same time 
out ski trainer) pats me on the back as says 
that these few hours should be enough for 
me to notice the progress I made. Progress 

Powolutku. Thomas 
instruuje: głowa do góry, 
zegnij nogi, czubki nart 

do siebie, rozstaw szerzej 
stopy. Zjeżdżam raz, 
drugi, potem już bez 
asekuracji Thomasa. 

Okej, nic nie boli, jeszcze 
się nie przewróciłem. 



Hilton Gdańsk usytuowany jest nad Motławą, z widokiem na najsłyn-
niejszy symbol Gdańska – piętnastowieczny Żuraw. Stanowi idealny  
wybór dla podróżujących służbowo, jak i dla Gości odpoczywających 
od codziennych obowiązków. Malowniczo położony w sercu Starego 
Miasta oferuje 150 komfortowych pokoi i apartamentów, nowoczesne 
sale konferencyjne oraz, położony na najwyższej kondygnacji budynku, 
kompleks Wellness z unikatowym letnim tarasem Urban Beach. Hotel  
otoczony jest zabytkami, urokliwymi sklepikami  oraz restauracjami. 
Znajduje się zaledwie 16 km od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Set in the heart of the picturesque Old Town and overlooking the 

and a 

catering for up to 350 people. The hotel is just a 10-mile drive from 

unique shops and charming restaurants.
 www.hiltongdansk.pl
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that is going down some calm slope and 
survive. If I am at least somehow conscious 
of my body, and I have some physical 
coordination, I should make it. He thinks 
he cheered me up. I try to show no sign of 
being terribly scared. 

Afterwards, I can honestly admit that 
it was something to be scared of. On the 
next day, I was going to ascend about 2 
thousand metres (but it’s almost as high as 
Rysy Mountains!), ski for a couple of hours 
and stay alive. Two thousand metres is two 
kilometres. Upwards. And I have never 
ever had skis on my feet. What is more, 
my left knee is in such a bad state that it 
reminds me often about fast coming retire-
ment. It really has had a hard time during 
my twenty-something-years, literally and 
metaphorically. “You are not the first one 
who starts learning,” says Christian. This 
time I believe him, because he still knows 
it better than me. I adopt militant attitude 
and go to sleep. Tomorrow is a big day. 

LIMINAL STAGE
We take a taxi from the hotel. There is 
a half-an-hour trip ahead of us. We glide 
along the Stubai Valley on the winding 
road. We arrive in Fulpmes and pass 
Neustift. The views are breath-taking. 
Calm, sleepy towns neighbour mighty and 
majestic mountains, which lazy springs 
flow down from. 

Finally, we stand in front of the glacier 
entrance. Today, there is the opening of 
Moreboard Stubai ZOO snow park, a big 
event.  A crowd of colourfully dressed 
people teem before the building. “Great, 
when humiliating, let it be in front of 
thousands of people,” I think. We get our 
skipasses and get into the car. It will take 
us to the first station. There, I will start my 
ski adventure.  

Our car leaves the lower station with 
a clang and climbs slowly up. Suddenly, 
it became quiet. I am looking around 
through the windows and only wish I had 
eyes in the back of my head. The moun-
tains rising up all around and stretch 
underneath are amazing. 

We reach the first station. We are on the 
height of about 2 thousand metres. This 
is the place some routes begin and some 
end. There is a ski tow which transfers the 
skiers much higher, at the height of almost 
3 thousand metres. I would get to know it 
closer, but I don’t know about yet. Inside 
the station, there are many people waiting. 
Some are resting, the other are putting 
the equipment on and the other are 
reaching a great restaurant which charms 

I’ll get to know in the future. I follow my 
group to the equipment rental. There is 
everything waiting for me, with my name 
on it. The people who work there help 
me to put everything on and check it out 
(since I don’t even know how to put the ski 
shoes on!). When everything is ok, people 
from my group go having fun on the snow. 
“I heard that we go skiing together today, 
do we?” I hear suddenly. A slim blond guy 
in his forties smiles to me. He wears a red 
jacket for ski coaches. “I’m Thomas. I am 
going to teach you skiing,” he says and he 
holds out his hand to me. I look at him and 
think that he is the happiest man of the 
world standing in front of me. A wide smile 
does not come over his face. It is a good 
sign. I like happy people. He earned my 
trust. We go to the slope. 

BEING PUSHED OUT OF THE NEST
Everything slowly, a step by step. First 
thing is to put on and take off the skis. 
This is easier than I thought. You need to 
slide the foot forward and push down on 
your heel. In order to take it off, you need 
to push on it with your pole and pull the 
foot. “If you get it, we can go to walk,” says 
Thomas. And we are walking. I trudge 
ungracefully on the spot and make circles, 
until I get used to the fact that my feet are 
now long and flat. First stage is done. I hav-
en’t toppled over even once. 

We enter a small and short hillside. The 
skiers who are coming down the slope, 
which goes up there, pass us by. Small 
children are dashing across the slope in 
front of me with unbelievable speed. “You 
will ski like this as well,” says Thomas, 
grabs my poles standing right opposite me. 
Thomas is giving me instructions: chin 
up, bend your knees, ski tips together, and 
splay your feet. I go down once, twice, then 
without Thomas’s support. Ok, nothing 
hurts me, I haven’t toppled over yet. In ad-
dition, I started to have fun with my learn-
ing. The sweat pours down from under my 
helmet. I don’t know what is the reason, is 
it because I’m so focused or is it just hot?

“You are ready to ski downhill from 
something bigger. We are going to the 
lift,” says Thomas. Suddenly, I start to fear 
again, the lift looks scary. Thomas says 
that it wasn’t the best place for the begin-
ners. The best one, a typical beginner’s 
slope, is near the other station. But we can 
make it right here as well. We will go with 
the T-bar about 300 metres up, Thomas 
would push me and my first task will be to 
stop. If I make it to be upright, but I start 
to ski downhill without control, I need to 

topple over. I look at the lift and it’s more 
and more dangerous by the second.

We go there. “Keep knees bent; the 
skis together. Do not sit down,” Thomas 
gives me instructions. OK, it is not that 
difficult. Suddenly, I hear: “Let go”. I let go 
and Thomas pushes me from the lift. He 
pushes me like a chick being pushed out 
of my nest. I fall in a snowdrift, lose one 
of my skis, I don’t really know where my 
legs are. “Nothing bad happened, I didn’t 
think you can manage it for the first time,” 
says Thomas calmly. I unfasten my skis, 
stand up and put them on again. And we 
are skiing down like for at the first time, 
Thomas controls me with his poles. I am 
practising how to brake. Went good. I get 
back to the lift. 

This time, I don’t know why but I am 
not toppling over. I don’t know it yet, but 
I won’t fall down any more. I ski downhill 
again and again, slowly, since I am no 
Hermann Maier. But I am skiing. It’s 
improving with my every way down. I’m 
having even more fun. I can even turn. 
I am proud of myself. 

TOO OLD TO THE BEGINNER’S SLOPE
On the next day, I am not scared anymore. 
Everyone warned me about the muscle 
sores, but I feel nothing. When we get to 
the glacier, I meet Thomas in the crowd. 
“Do your legs hurt?” he asks me.  I say that 
they didn’t, and he nods with respect (at 
least I say so to myself that it was a gesture 
of showing respect). Today, we go to the 
place we should have been yesterday – the 
beginner’s slope. Here, it’s quickly – I put 
the boots on and the skis. We ascend a gen-
tle slope and ski downhill. And we repeat it 
about several dozens of times. I am doing 
quite well as for the beginner. The only 
thing that scares me is that I could collide 
with some four-year-old, since there are 
a lot of them around me. Thomas explains 
to me that children learn to ski from his 
early years under the supervision of the 
professional coaches. Parents are not 
afraid to leave their children with them. 
That is why the eight-year-olds dash over 
the bigger slopes. When they are my age, 
they will be in their element. 

But do not exaggerate, I am also doing 
not that bad. Only several hours on the gla-
cier in the Stubai Valley were enough for 
me to learn it – and a good coach. I didn’t 
have to bother about the conditions. 
Mission accomplished. 

You can find necessary information about the 
Stubai Valley on-line: www.stubai.at/pl





Mistrzostwa  
dla ludzi

Ważne wydarzenie sportowe i przyjazd 
bardzo wielu gości z całego świata bardzo an-
gażuje i spaja lokalną społeczność. Mogliśmy 
to obserwować przy okazji EURO2012 i wie-
rzymy, że taka sama atmosfera otwartości, 
jedności i wspólnego świętowania zagości 
w marcu do Sopotu i całego Trójmiasta.

Ponad tysiąc osób zgłosiło się już jako 
wolontariusze do pracy przy Mistrzostwach 
Świata, zarówno na samej hali i wokół, jak 
i w mieście. Jedną z tych osób jest pani 
Aneta, która do wolontariatu zgłosiła się 
z cała rodziną. – Możliwość wspólnego spę-
dzenia czasu, na dodatek pomagając innym, 
to dla nas świetny sposób na integrację. Dla 
naszych dzieci to przede wszystkim możli-
wość bezpośredniej komunikacji – nie za po-
mocą smartfona lub komputera, przełamania 
nieśmiałości i czas na zdobywanie wspólnych 
doświadczeń – tłumaczy pani Aneta.

W gronie wolontariuszy są ludzie w róż-
nym wieku i z różnym doświadczeniem. 

Ale każdy ma swoją rolę, swoje zadanie do 
wypełnienia. Najmłodsi, dzieci z pierw-
szych klas sopockich szkół podstawowych, 
zaprezentują się światu podczas ceremonii 
otwarcia. Młodzież, dzięki znajomości 
języków, będzie pomagać przyjezdnym ki-
bicom w poruszaniu się po mieście. Pośród 
wolontariuszy są też setki dorosłych, a także 
wielu seniorów. Dzięki takim działaniom 
Sopocianie się aktywizują, co pozytywnie 
odbija się potem na poziomie uczestnictwa 
obywateli w życiu społecznym.

Na dokładnie 100 dni przed odbył się 
w Sopocie wielki bieg, w którym udział wziął 
Wilson Kipketer, sopoccy sportowcy (m.in. 
Anna Rogowska i Karolina Tymińska), 
prezydent miasta, który jest zapalonym 
kibicem, oraz młodzież i dorośli sopocianie. 
Biegacze przebyli trasę z centrum miasta do 
ERGO Areny, czyli około 5 kilometrów. Na 
mecie w ERGO Arenie na dzieciaki czekały 
wspaniałe atrakcje – najmłodsi amatorzy 

sportu spędzili cały dzień na zabawach, tań-
cach i uczestniczeniu w konkursach.

Przed Mistrzostwami Świata w Sopocie 
odbędą się także Halowe Mistrzostwa 
Polski. Na trybuny ERGO Areny zapraszamy 
wszystkich kibiców, małych i dużych już 22 
i 23 lutego. Będzie to doskonała okazja, żeby 
zobaczyć w akcji największe polskie gwiazdy 
lekkoatletyki. Wielu mieszkańców Sopotu – 
m.in. z rodzin zastępczych oraz podopiecz-
nych sopockiego i gdańskiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – będzie mogło 
uczestniczyć w tej imprezie dzięki darmo-
wym wejściówkom. Właśnie dzięki takim wy-
darzeniom ERGO Arena służy mieszkańcom 
nie od święta, a na co dzień. 

Kibicujmy 
razem
O społeczny aspekt organizacji przez 
Sopot Halowych Mistrzostw Świata 
w Lekkoatletyce zapytaliśmy prezy-
denta miasta Jacka Karnowskiego.

Jakie korzyści czerpie miasto Sopot 
z faktu organizacji Halowych Mistrzostw 
Świata w lekkoatletyce? 
Wydarzenie takiej rangi jak HMŚ to niesamow-
ita promocja naszego miasta, to inwestycja 
w wizerunek Sopotu. Transmisję telewizyjną 
z Sopotu obejrzy niemal 200 mln ludzi na 
całym świecie. Sopot zaprezentuje się jako 
ciekawy kurort, który jest przygotowany do 
organizacji imprez sportowych, kulturalnych 
i kongresowych na najwyższym poziomie. 
Wierzę także, że w Sopocie padną rekordy 
świata i tym samym nasze miasto na stałe 
wpisze się na karty historii lekkoatletyki. 
Do Sopotu przyjadą sportowcy ze 160 krajów, 
dziennikarze i kibice. Liczymy bardzo, że będą 

Na imprezy takie jak Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 
2014 w Sopocie można patrzeć z dwóch stron. Ta pierwsza, najbardziej 

oczywista, wiąże się z rywalizacją sportową, promocją miasta oraz 
możliwością zarobku poza sezonem letnim przez hotele, taksówkarzy, 
gastronomię. Drugi aspekt, być może nawet ważniejszy, to korzyści dla 

lokalnego społeczeństwa, które będą odczuwane jeszcze przez lata.

ZDJĘCIA
źródło: Fotobank.pl / UMS
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chcieli do nas wrócić, czy prywatnie, czy też 
z kolejnym ciekawym wydarzeniem. Wartość 
medialna publikacji o Sopocie to wiele milionów 
złotych. Już na miesiąc przed mistrzostwa-
mi wynosi ona prawie 10 mln złotych. 

W jaki sposób z Mistrzostw 
skorzystają mieszkańcy miasta?
Marcowe mistrzostwa to także duży bonus 
dla sopockiej i trójmiejskiej branży hotelowej 
i gastronomicznej. Jako organizator zarezer-
wowaliśmy ponad ok. 2,5 tys. pokoi, nie licząc 
tych na potrzeby kibiców i innych gości. Na 
pewno zyskają taksówkarze, właściciele lokali.
Dla sopockich dzieci i młodzieży z kolei jest 
to szansa na spotkanie światowych gwiazd 
lekkoatletyki. Wierzę, że zbliżające się mistr-
zostwa będą prawdziwym świętem miasta. 

Za kogo będzie Pan trzymał 
kciuki podczas Mistrzostw?
Oczywiście za polskich, a szczególnie sopockich 
lekkoatletów. Jestem przekonany, że ERGO 
Arena będzie miejscem wielu emocji i wz-
ruszeń. Zapraszam do kibicowania i wspól-
nego przeżycia tego sportowego święta.

E N G L I S H T E X T

CHAMPIONSHIPS  
FOR PEOPLE
We can look at events like the IAAF 
World Indoor Championships 2014 
in Sopot from two perspectives. The 
first and at the same time the most 
obvious one is connected with sports 
and competition, promotion of the 
city and out-of-season employment 
possibilities for hotels, taxi drivers and 
gastronomy. The second perspective, 
which is probably even more impor-
tant, concerns long-term benefits for 
the local society.

Important sports events and the presence of 
many guests from the whole world engage 
and hold together local societies. We could 
observe this during EURO 2012. Now we be-
lieve that the same atmosphere of openness, 
unity and joint celebration will surround 
Sopot and the whole Tri-City also in March.

More than a thousand people have 

already offered themselves as volunteers to 
work during the World Championships in 
and around the hall itself, as well as in the 
city. Aneta is one of them. She applied for vol-
unteering with her whole family. “It is an op-
portunity to spend our free time together and 
at the same time help others, a perfect way 
to bring ourselves closer to one another. For 
our children it is mostly a chance of direct 
communication without smartphones and 
computers, a way to overcome their shyness 
and gain experience together,” says Aneta.

We can find people of various ages and 
experiences among the volunteers. But each 
of them has their role and task to perform. 
The youngest ones, first-grade students from 
primary schools in Sopot, are going to show 
themselves to the world during the opening 
ceremony. Thanks to their foreign language 
skills, teenagers will be able to help visiting 
fans to move around the city. There are also 
hundreds of adult and many senior volun-
teers. Such activities stimulate the inhabit-
ants of Sopot to action, which later affects 
citizens’ level of participation in social life.

Exactly 100 days before the 
Championships, Sopot organized a long 
race, whose participants included for ex-
ample Wilson Kipketer, sportspeople from 
Sopot (among others Anna Rogowska and 
Karolina Tymińska), the mayor of the city, 
who is a keen sports fan, as well as young 
and adult citizens of Sopot. The racers ran 
about 5 kilometres from the city centre to 
ERGO ARENA. Great attractions awaited 
children at the finishing line near ERGO 
ARENA – the youngest sports amateurs 
spent their whole day having fun, dancing 
and taking part in various contests.

Before the World Championships in 
Sopot, there will be some time for the Polish 
Indoor Championships, too. We invite all 
supporters, both young and adults ones, to 
the ERGO ARENA stands. The event will be 
a perfect chance to see the greatest Polish 
athletes in action. Many inhabitants of 
Sopot, including children from foster fami-
lies and Social Welfare Centres in Sopot and 
Gdansk, will take part in this event thanks 
to free entrance tickets. These are exactly 

such events that make ERGO ARENA serve 
local people not once in a blue moon but on 
an everyday basis. 

Let’s support 
athletes together!
We talked to Mayor of Sopot 
Jacek Karnowski about the 
social aspect of the World Indoor 
Championships organized in Sopot.

What benefits does Sopot derive 
from the organization of the World 
Indoor Championships?
Such events are a perfect advertisement 
for our city and investment in the image of 
Sopot. Nearly 200 million people from the 
whole world will watch the telecast from 
Sopot. Our city is going to show itself as an 
interesting resort prepared to organize top-
level sports, cultural and convention events.
I also believe that world records will be 
established in Sopot, and as a result our city 
will go down in history of athletics for good.
Journalists, fans and most of all sportspeople 
from 160 countries will come to Sopot. We hope 
that later they would be willing to come back 
to us, either for holidays or on the occasion 
of another interesting event. The media value 
of publications about Sopot is many million 
zlotys. Just a month before the Championships 
it amounts to nearly 10 million zlotys.

How can the citizens benefit 
from the Championships?
The Championships are also a huge bonus for 
the hotel and the gastronomic industries in 
Sopot. As their organizer, we have booked more 
than 2.5 thousand rooms, not counting those for 
supporters and other guests. Taxi drivers and 
restaurant owners will certainly gain a lot, as well.
And it is also a chance for children and 
teenagers from Sopot to meet world athletic 
stars. I believe the oncoming Championships 
will be a true holiday for the city.

For whom are you going to keep your fingers 
crossed during the Championships?
Of course for athletes from Poland, and Sopot 
in particular. I am certain that ERGO ARENA 
will become a place of many emotions and 
thrills. I invite everyone to support our athletes 
and celebrate this unique day together. 
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Halowe 
Mistrzostwa 

Polski  
w Lekkoatletyce

22 i 23 lutego w ERGO ARENIE odbędą się 
58. Halowe Mistrzostwa Polski. Dla pol-
skich lekkoatletów będzie to ostatnia szan-
sa na uzyskanie wymaganego minimum na 
start w Mistrzostwach Świata i już ten fakt 
może gwarantować nam najwyższy poziom 
podczas krajowego czempionatu. 

W ostatnich tygodniach coraz więcej 
biało-czerwonych reprezentantów może 
cieszyć się z wywalczonej kwalifikacji. 
Znakomitą dyspozycję prezentuje Adam 
Kszczot. Dwukrotny halowy mistrz Europy 
przebiegł 800 metrów w czasie 1:45.42 
i otwiera listę najlepszych wyników na 
świecie na tym dystansie. Udany dla 
biało-czerwonych był start w Bydgoszczy 
w jubileuszowym 10. Mityngu Pedro’s 
Cup. Drugie miejsce za fenomenalnym 
Francuzem Renaudem Lavillenie, który 
zaliczył 6,08 metra, zajął w konkursie 
skoku o tyczce Robert Sobera. Rezultatem 
5,75 metra zawodnik AZS AWF Wrocław 
nie tylko ustanowił rekord życiowy, ale 
jednocześnie dokładnie wypełnił mini-
mum na mistrzostwa świata. Podobny 
komfort ma Paweł Wojciechowski, który 
w tym sezonie halowym skoczył centymetr 
wyżej niż wymagany limit. Walka o tytuł 
Mistrza Polski zapowiada się pasjonująco, 

bo ostatniego słowa nie powiedzieli jeszcze 
rywale. Na najwyższym poziomie o tytuł 
rywalizować będą panie w skoku wzwyż. 
Kamila Lićwinko pokonała poprzeczkę za-
wieszoną na wysokości 196 cm i przy okazji 
o centymetr poprawiła liczący 30 lat halo-
wy rekord Polski w skoku wzwyż Danuty 
Bułkowskiej, pewna startu z najlepszymi 
na świecie jest Justyna Kasprzycka, która 
zdobywając minimum ustanowiła swój 
rekord życiowy. Wiele halowych rekordów 
Polski ma kilka, czy nawet kilkanaście 
lat. Patrząc na formę lekkoatletów można 
być pewnym, że poprawione zostaną 
w Sopocie. 

Bilety na Halowe Mistrzostwa Polski 
do nabycia poprzez internet sopot2014.
ebilet.pl, w kasie ERGO ARENY i salonach 
EMPIK. Cena ich jest bardzo atrakcyjna. 
Dwudniowy karnet można nabyć już za 15 
zł, ulgowy w cenie 7 zł! Warto więc przyjść 
całymi rodzinami i przeżyć niezapomnia-
ne emocje z biało-czerwonymi w ERGO 
ARENIE! 

E N G L I S H T E X T

POLISH INDOOR 
CHAMPIONSHIPS
It is so close to the spectacular World 
Indoor Championships SOPOT 2014, 
which are going to take place be-
tween 7 and 9 March. But fans of the 
queen of sports will have a chance to 
experience intense emotions already 
two weeks earlier!

The 58th Polish Indoor Championships 
will take place on 22 and 23 February in 
ERGO ARENA. It will be the last chance 
for Polish athletes to obtain the required 
minimum score for their start in the 
World Championships, and just this can 
guarantee the highest level of our national 
competition.

Over the last few weeks an increas-
ing number of Polish sportspeople have 
obtained their qualification for the world 
competition. Adam Kszczot is among 
those who demonstrate excellent form. 
The two-time European indoor champion 
ran 800 metres in only 1:45.42 and was 
placed first on the list of the world best re-
sults in this distance. Also the 10th Pedro’s 
Cup in Bydgoszcz turned out to be quite 
successful for the Poles. Robert Sobera 
was the second best pole vaulter right after 
the extraordinary Renaud Lavillenie, who 
jumped 6.08 metres. With his 5.75 metres, 
the Polish competitor from Wrocław set 
his personal best but at the same time pre-
cisely fulfilled his minimum for the World 
Championships. It was a similar case with 
Paweł Wojciechowski, who jumped one 
centimeter higher than the minimum 
for the championships during the indoor 
season. The fight over the Polish champi-
onship title promises to be interesting and 
exciting, because the rivals haven’t said 
their last word either. Ladies are going 
to compete at a similarly high level in 
high jump. Kamila Lićwinko jumped over 
a crossbar located at the height of 196 cm 
and as a result bettered by one centimeter 
the 30-year-old Polish indoor record set by 
Danuta Bułkowska. Justyna Kasprzycka 
also guaranteed herself a start among 
the best sportspeople in the world. She 
obtained the minimum score and set her 
personal best. Many Polish indoor records 
are already several or even more than ten 
years old. But to look at our athletes’ form, 
we can be sure that these results will be 
improved on in Sopot.

Tickets for the Polish Indoor 
Championships are available on the 
Internet on sopot2014.ebilet.pl, in ERGO 
ARENA ticket offices and in EMPIK stores. 
With a two-day pass for 15 zlotys and a dis-
count one for 7 zlotys, the ticket prices 
are certainly attractive. We invite whole 
families to come to Sopot and experience 
unforgettable moments with Polish ath-
letes in ERGO ARENA! 

WYDARZENIA / EVENTS

Wielkie sportowe święto, czyli 
Halowe Mistrzostwa Świata 

w lekkoatletyce SOPOT 2014, 
już w dniach 7-9 marca. Fani 

królowej sportu na dużą dawkę 
emocji mogą liczyć jednak już 

dwa tygodnie wcześniej! 

ŹRÓDŁO
ERGO ARENA 

ZDJĘCIE
Marek Biczyk
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Tomasz Stańko  
New York 
Quartet

11 marca 2014, godz. 19.30 
Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna Sopot

Po początku roku wyjątkowo obfitym w na-
grody Tomasz Stańko rozpoczyna wiosenną 
trasę koncertową po Europie, ze swoim 
Nowojorskim Kwartetem i muzyką z albumu 
„Wisława”. Wśród koncertów w Niemczech, 

Belgii, Holandii i Skandynawii, znalazł się 
czas na jedyny tym razem koncert w Polsce 
– w Sopocie.

Bilety w cenie 80, 60, 50 zł do kupienia w kasie 
Bałtyckiej Agencji Artystycznej Bart (ul. Kościuszki 
61, Sopot) oraz na www.operalesna.sopot.pl

Zrealizowano przy pomoc finansowej Miasta 
Sopotu.

TOMASZ STANKO – trąbka
DAVID VIRELLES – fortepian
JOHN HÉBERT – kontrabas
GERALD CLEAVER – perkusja

New York Quartet Stańki debiutuje progra-
mem inspirowanym m.in. poezją Wisławy 
Szymborskiej, polskiej poetki, eseistki i laure-
atki Nagrody Nobla. Jak pisze Stańko w krót-
kiej notatce w książeczce płyty: „Lekturze 
słów Wisławy Szymborskiej zawdzięczam 
wiele pomysłów i inspiracji. Spotkania z Nią 
i współgranie z Jej poezją nadały rozmach 
także i tej muzyce, którą chciałabym z sza-
cunkiem dedykować Jej pamięci.” W 2009 
roku, pod koniec życia, Szymborska wy-
stąpiła na wieczorze poetyckim w Operze 
Krakowskiej, na którym Tomasz Stańko 
odpowiadał na jej nowe wiersze improwi-
zując na trąbce. Z kolei niektóre jej wiersze 
dostarczyły nowym kompozycjom Stańki 
inspiracji a także tytułów, np. „Tutaj – Here” 
(tytuł ostatniego tomiku poezji Szymborskiej), 
„Assassins”, „Mikrokosmos”, i „Metafizyka”.

„Live&Travel” jest patronem medialnym  
koncertu. 

Więcej informacji na www.operalesna.sopot.pl

E N G L I S H T E X T

TOMASZ STAŃKO  
NEW YORK QUARTET

It is so close to the spectacular World 
Indoor Championships SOPOT 2014, 
which are going to take place be-
tween 7 and 9 March. But fans of the 
queen of sports will have a chance to 
experience intense emotions already 
two weeks earlier!

11 March 2014, 7.30 pm 
Concert Hall of PCF, Forest Opera in Sopot

After a unique year full of awards, Tomasz 
Stańko begins his spring concert tour 
around Europe with his New York Quartet 
and music from the album Wisława. 
Among concerts in Germany, Belgium, 
the Netherlands and Scandinavia, he has 
found some time for this time only one 
concert in Poland – in Sopot.

Tickets for PLN 80, 60 and 50 are available in 
the ticket offices of the Baltic Artistic Agency 
BART (Kościuszki 61, Sopot) and on www.ope-
ralesna.sopot.pl

Realized with the financial support from the 
City of Sopot.

TOMASZ STAŃKO – trumpet
DAVID VIRELLES – piano
JOHN HÉBERT – double bass
GERALD CLEAVER – percussion

Stańko’s New York Quartet makes a debut 
with their programme inspired by, among oth-
ers, poetry written by Wisława Szymborska, 
a Polish poet, essayist and Nobel prizewinner. 
As Stańko says in a short note in the booklet 
added to the album: “I owe many ideas and 
inspirations to the words written by Wisława 
Szymborska. Meetings with her and playing 
to her poetry provided momentum also to 
this music. I would like to dedicate this album 
to her with due respect.” In 2009, towards 
the end of her life, Szymborska appeared at 
a poetry evening party in the Krakow Opera, 
where Tomasz Stańko answered her poems 
improvising on the trumpet. Some of her 
poems provided Stańko’s compositions with 
not only inspirations but also titles, like for 
example: “Tutaj – Here” (the title of the last 
volume of verse by Szymborska), “Assassins”, 
“Mikrokosmos” and “Metafizyka”.

Live&Travel is the media patron  
of the concert. 

More information on: www.operalesna.sopot.pl

ZDJĘCIA
John Rogers / ECM Records

 Od lewej: David Virelles, Thomas Morgan, Tomasz Stańko, Gerald Cleaver
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Bruce Springsteen – „High Hopes”

To nie jest w 100% nowa płyta Sprin-
gsteena, to raczej zbiór odczytanych 
na nowo, czasem w zaskakujący sposób 
klasyków („The Ghost of Tom Joad”), 
nieoczywistych coverów i utworów 
kiedyś niedokończonych, czy osta-
tecznie nie dołączonych do różnych 
albumów. Pozycja legendy rocka i głód 
nowego materiału plus mimo wszystko 
wysoko postawiona poprzeczka jakości 
zapewni z pewnością temu albumowi 
status bestsellera, ale warto poczekać 
na prawdziwą premierę. Springsteen 
ewidentnie jest w formie i najzwyczaj-
niej czai się do skoku. 

E N G L I S H T E X T

Bruce Springsteen – High Hopes

It is not a 100% new album by Spring-
steen but rather a collection of classics 
re-read in often surprising manners 
(“The Ghost of Tom Joad”), concealed 
covers and songs once unfinished or 
ultimately not added to various albums. 
This album will certainly become a 
bestseller thanks to the status the 
legend of rock has achieved, his fans’ 
thirst for new songs and high quality 
standards set by the musician. Still, it 
is worth waiting for its true premiere. 
Springsteen is clearly in good shape and 
is poised for the leap. 
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Same Suki – „Niewierna” 

Polski nowoczesny i eksperymentalny folk i mu-
zyka nim inspirowana mają na swoim koncie 
kilka projektów oryginalnych na skalę – tak, tak 
– światową. Trebunie Tutki i Twinkle Brothers, 
Kapela ze Wsi Warszawa, wcześniej De Press, to 
tylko wybrane przykłady. Najnowsza propozycja 
zespołu to na pierwszy rzut oka prowokacyj-
nej nazwie i image typu „Siła Sióstr” wpisuje 
się w ten nurt z zaskakującą na debiutantki 
kreatywnością. Suki okazują się grą słów – to 
jeden z ludowych instrumentów wykorzystanych 
w nagraniach, łączących korzenne inspiracje 
m.in. z nowoczesną minimalistyczną elektroni-
ką. Świeże i ciekawe.

E N G L I S H T E X T

Same Suki – Niewierna

Polish modern and experimental folk, as well as 
music inspired by this trend have to their credit 
several projects which are unique also on a global 
scale. Trebunie Tutki and Twinkle Brothers, 
Kapela ze Wsi Warszawa, and earlier De Press 
are only several examples. Niewierna follows this 
trend with amazing creativity, so rarely found 
among novices on the scene. Although the name 
of the band may seem provocative (it could be 
translated literally from Polish as ‘Nothing but 
Bitches’), it is only a play on words, as in fact it 
refers to one of the folk instruments used on the 
album, which combines traditional inspirations 
with for example modern, minimalist electro-
nics. Fresh and interesting.

Mike Bloomfield  – „From his Head to 
his Heart to his Hands”

Czteropłytowy, przekrojowy, od 
zawsze należny hołd dla jednego z naj-
bardziej kreatywnych gitarzystów lat 
60-tych i 70-tych. Grał na „Like a Rol-
ling Stone” Dylana, z legendarnym 
Paul Butterfield Blues Band, jamował 
z Electric Flag. A jeszcze wcześniej 
bawił wnuki Muddy’ego Watersa. Prze-
rwana dużo za wcześnie, trzy dekady 
temu, kariera, przyniosła wystarczają-
cą ilość osiągnięć do statusu legendy. 
I jednego z najbardziej wpływowych 
gitarzystów wszech czasów.

E N G L I S H T E X T

Mike Bloomfield – From his Head to 
his Heart to his Hands

A four-CD, cross-sectional and due 
tribute to one of the most creative 
guitar players of the 60s and the 
70s. He appeared in Dylan’s “Like 
a Rolling Stone” together with 
legendary Paul Butterfield Blues 
Band and jammed with Electric Flag. 
Earlier, he had entertained Muddy 
Water’s grandchildren. His career 
ended too early, three decades ago, 
but even during such a short time his 
achievements earned him the status 
of a legend and one of the most influ-
ential guitarists of all time.

 KULTURA / CULTURE





entrum Muzyczno-Kongresowe, nale-
żące do najnowocześniejszych i najle-
piej wyposażonych obiektów tego typu 
w Europie i na świecie, do użytku oddane 
zostało wraz z rozpoczęciem 2006 roku. 
Organizacja wszelkiego rodzaju imprez 
artystycznych to tylko jeden z wielu 
możliwych sposobów wykorzystania jego 
potencjału. Centrum jest bowiem idealnym 
miejscem do zjazdów, sympozjów, konfe-
rencji, seminariów, bankietów, szkoleń czy 
imprez okolicznościowych.

Prócz nowoczesnego wyposażenia 
technicznego najwyższej generacji, o czym 
można przeczytać na stronie internetowej 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Centrum 
zapewnia swoim klientom ekskluzywne 
pomieszczenia, idealne do organizacji 

zarówno niewielkich konferencji czy 
szkoleń, jak i sympozjów na ponad 1000 
osób. Do dyspozycji gości pozostają: Sala 
Główna na 1000 osób, trzy sale konferen-
cyjne na 100, 180 i 200 osób oraz trzy sale 
szkoleniowe. Dodatkowymi zaletami są bli-
skość bazy noclegowej, duża liczba miejsc 
parkingowych oraz bogate zaplecze gastro-
nomiczne. W każdym przypadku pomocą 
służy także wykwalifikowany personel.

Do najważniejszych wydarzeń, jakie 
miały miejsce w GCMK możemy zaliczyć 
choćby obchody 25-lecia przyznania 
Pokojowej Nagrody Nobla Prezydentowi 
Lechowi Wałęsie z udziałem wielu przywód-
ców państw i narodów (m.in.: J.Ś. Dalajlamy 
XIV, prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego, José 
Manuela Durão Barroso, premiera Donalda 

Polska Filharmonia Bałtycka znana jest doskonale z organizacji 
wspaniałych widowisk muzycznych czy festiwali. Wielokrotnie gościły 

w niej i koncertowały największe gwiazdy muzyki klasycznej i popularnej 
nie tylko z kraju, ale również z całego świata. Jednakże od czasu 

przeniesienia siedziby na Ołowiankę Filharmonia ma do zaoferowania 
znacznie więcej. Jako swą drugą odsłonę prezentuje Centrum 

Muzyczno–Kongresowe oraz najwyższej jakości Studio Nagrań.

ZDJĘCIA
Paweł Klein,  

Krzysztof Gierszewski
źródło: Archiwum PFB

TEKST
Paulina Orczykowska  
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DRUGIE 

GDAŃSKIE CENTRUM MUZYCZNO-KONGRESOWE

OBLICZE

FILHARMONII 

 Wirtualna wędrówka

Polub nas na Facebooku :  
www.facebook.com/filharmonia



Tuska), 29. Europejskie Sympozjum 
Peptydowe z udziałem 2 tys. uczestników i 4 
tys. m2 powierzchni wystawienniczej (2006 
rok) oraz spotkania największych polskich 
i międzynarodowych koncernów: ENERGA 
SA, Gdańska Stocznia Remontowa, Grupa 
Lotos S.A., McDonald’s.

Zapraszamy do korzystania ze wszyst-
kich możliwości, jakie oferuje GCMK. 
W celu uzyskania wszystkich informacji 
prosimy o kontakt z Działem Wynajmów: 
wynajem@filharmonia.gda.pl. 

E N G L I S H T E X T

SECOND FACE OF 
PHILHARMONIC – 
GDANSK MUSIC AND 
CONGRESS CENTRE

The Polish Baltic Philharmonic is fa-
mous for organizing splendid musical 
performances and festivals. Moreover, 
it has hosted concerts of many great-
est classical and pop music stars not 
only from the country but also from 
the whole world. But since its seat has 
been moved to Ołowianka island, the 
Philharmonic has much more to offer. 
It has gained a new face – the Music 
and Congress Centre and a top-quality 
Recording Studio.

Opened at the beginning of 2006, the 
Music and Congress Centre belongs to one 
of the most modern and best-equipped 
objects of this type in Europe and in even 
in the world. Organizing various kinds of 
artistic events is just one way of exploiting 
its potential. The Centre is an ideal place 
for conventions, symposia, conferences, 
seminars, banquets, training courses or 
occasional events.

Apart from the most up-to-date tech-
nical equipment described for exam-
ple on the website of the Polish Baltic 
Philharmonic, the Centre provides their 
clients with exclusive rooms, which are ide-
al both for small conferences or trainings 
and symposia for more than 1000 people. 

Guests have at their disposal: the Main Hall 
for 1000 people, three conference rooms 
for 100, 180 and 200 people and three 
training rooms. What is more, the Centre 
is close to accommodation facilities, it 
offers many parking spaces and diversified 
gastronomic services. Our qualified staff is 
always ready to come to our clients’ aid.

The most important events that took 
place in the Centre included for example 
the commemoration of the 25th anniversa-
ry of the Nobel Peace Prize being awarded 
to Lech Wałęsa. The celebration gathered 
many heads of the state (for example 
the 14th Dalai Lama, President Nicolas 
Sarkozy, José Manuel Durão Barroso and 
Prime Minister Donald Tusk). The Centre 
organized also the 29th European Peptide 
Symposium for 2000 participants and 
4000 m2 of exhibition area in 2006, as 
well as meetings for the greatest Polish 
and international concerns: ENERGA S.A., 
Gdansk Ship Repair Yard “Remontowa” 
S.A., Lotos Group S.A. and McDonald’s.

You are cordially invited to consider all 
the possibilities offered by the Gdansk Music 
and Congress Centre. For more information 
please contact our Rental Department:  
wynajem@filharmonia.gda.pl. 
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Pierwszego dnia uczestnicy festiwalu mieli 
okazję wysłuchać debiutującego na scenie 
zespołu Sinfonietta Pomerania. Dało się 
odczuć, że muzycy idealnie się ze sobą 
dogadują i jest w nich dużo świeżości i chę-
ci do dalszego wspólnego grania. Trzeba 
będzie mieć ich na oku i uszach. Natomiast 
w piątek na deskach klubu wystąpili kolejni 
debiutanci, Kalaschnikov feat. Reactive 
Ensemble. W skład zespołu wchodzi gdań-
ska perkusistka Katarzyna Kadłubowska 
i kompozytor oraz artysta multimedialny 
Remmy Canedo. Nowatorskie pomysły 
młodej artystki idealnie komponowały 
się z wizualizacjami tworzonymi przez jej 
partnera, a jej występ plasował się mię-
dzy koncertem i sztuką performatywną. 
Kulminacja muzycznych doznań nastąpiła 
w sobotni wieczór, kiedy na scenie pojawiła 
się formacja Cikada Quartet. Grający na 
instrumentach smyczkowych Norwegowie 
zagrali koncert cichy i wymagający pełne-
go skupienia. Dla każdego, kto był w stanie 
wczuć się w wyrafinowane dźwięki, było to 
prawdziwe artystyczne przeżycie. W dru-
giej części koncertu do zespołu dołączyli 
Dominik Bukowski i Leszek Możdżer, 

a sam występ zmienił swój charakter na 
bardziej żywiołowy, co też spodobało się 
publice. 

Sobotni koncert można uznać za najcie-
kawszy ze wszystkich zaprezentowanych, 
ale nie zmienia to faktu, że w niedzielny 
wieczór także należało się wybrać. Jako 
pierwszy niedzielny gość pojawił się duet 
Piano Interrupted, który zaprezentował 
połączenie muzyki klawiszowej z elektro-
niką. Podczas tego koncertu można było 
usłyszeć głównie spokojny jazz do spółki 
z nienachalną elektroniką. Artystą zamy-
kającym festiwal był fiński akordeonista 
Kimmo Pohjonen, uznawany za jednego 
z największych wirtuozów tego instru-
mentu w Finlandii. Publika doceniła jego 
żywiołowość i bardzo zręczną żonglerkę 
różnymi gatunkami muzycznymi. 

Po raz kolejny Żak na cztery dni zmienił 
się w przystań dla wszystkich, którzy cenią 
sobie muzyczne poszukiwania i odejście od 
sztampowych rozwiązań. Pozostaje nam 
teraz oczekiwanie na kolejną edycję festi-
walu, podczas którego na pewno ponownie 
zostaniemy nieraz zaskoczeni przez pomy-
słowych artystów.

E N G L I S H T E X T

NEW MUSIC DAYS
Another edition of the New Music 
Days took place between 16 and 19 
January in Żak Club in Gdansk. Fans 
of an experimental approach to music 
had a chance to attend a true cultural 
feast.

On the first day of the festival, its participants 
could hear Sinfonietta Pomerania, a band 
just making its debut on the scene. It could 
be distinctly heard and seen that the musi-
cians get along fine and are filled with fresh 
energy and willingness to play together. We 
have to keep an eye and ear on them! Friday 
brought another group of debutants to Żak 
Club, namely Kalaschnikov feat. Reactive 
Ensemble. The band consists of Katarzyna 
Kadłubowska, a percussionist from Gdansk, 
and Remmy Canedo, a composer and multi-
media artist. The artistic young lady’s innova-
tive ideas perfectly matched visualizations 
prepared by her partner, and their perfor-
mance could be called something in between 
of a concert and performance art. The 
climax of musical experiences took place on 
Saturday evening, when Cikada Quartet ap-
peared on the scene. The Norwegians playing 
stringed instruments gave a quiet concert 
that demanded deep concentration from the 
audience. Everyone capable of feeling those 
sophisticated sounds underwent a true ar-
tistic experience. During the second part of 
their concert, the duet was accompanied by 
Dominik Bukowski and Leszek Możdżer, and 
the performance itself became more dynam-
ic, which was also appreciated by the public.

The Saturday concert can be regarded 
as the most interesting one, which does 
not mean that visiting the Club on Sunday 
was a waste of time. The first Sunday guest 
was Piano Interrupted. The duet presented 
a combination of keyboard and electronic 
music. Their concert was a performance of 
mainly calm jazz with elements of non-ag-
gressive electronics. The Festival ended 
with a concert given by Kimmo Pohjonen, 
a Finnish accordionist regarded one of 
the greatest virtuosos of this instrument 
in Finland. The audience appreciated his 
liveliness and skillful juggling with various 
types of music.

Once again Żak for four days changed 
into a haven for everyone appreciating 
musical experiences and departures from 
clichéd solutions. All we can do now is wait 
for another edition of the Festival, which 
will certainly surprise us once again with its 
inventive guests.

W dniach 16-19 stycznia w gdańskim klubie Żak miała miejsce kolejna 
edycja Dni Muzyki Nowej. Fani eksperymentalnego podejścia do 
muzyki mieli okazję uczestniczyć w prawdziwej kulturalnej uczcie.

TEKST
Kajetan Kusina

ZDJĘCIE
Rafał Nitychoruk
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Zalety lokalizacji
• Bezpośrednie sąsiedztwo historycznego obszaru Głównego Mia-

sta odwiedzanego przez prawie 7 mln turystów rocznie.

• Bliskość najważniejszych obiektów kulturalnych o znaczeniu po-
nadregionalnym oraz przystani jachtowej Marina Gdańsk.

• Dostęp do jednej z głównych dróg tranzytowych miasta łączących 
Gdańsk z południem i zachodem Polski oraz z Obwodem Kalinin-
gradzkim i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Gdańsku.

• Rynek zbytu obejmujący około 5 mln potencjalnych klientów 
z  Gdańska, obszaru metropolii oraz sąsiadujących regionów 
Polski (czas dojazdu do 120 minut) i Rosji (Obwód Kaliningradzki).

 

Naszym celem jest kompleksowe, zagospodarowanie terenu in-
westycyjnego zlokalizowanego w północnej części Wyspy Spi-
chrzów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obszar do zagospodarowania to powierzchnia ok. 1,9 ha, obej-
mująca fragment północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdań-
sku. Właścicielem terenu jest Gmina Miasta Gdańska.

Z  myślą o  planowanym projekcie prowadziliśmy w  latach 
2000–2005 prace archeologiczne obejmujące ok. 70 % całej 
powierzchni terenu inwestycyjnego. Obecnie prowadzimy prze-
budowę nabrzeży wokół północnego cypla Wyspy Spichrzów, 
które mają pełnić funkcje rekreacyjne z możliwością cumowania 
małych pływających jednostek rekreacyjnych. Zakończenie prac 
planuje się w połowie 2014 r.

ZAINWESTUJ
na WYSPIE SPICHRZÓW

Czego oczekujemy?
Zadaniem partnera prywatnego  będzie zaprojektowanie, sfi nan-
sowanie, budowa i eksploatacja obiektów komercyjnych o cha-
rakterze mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym 
a także, parkingów podziemnych oraz infrastruktury drogowej.

Część komercyjna, która stanie się własnością inwestora po re-
alizacji projektu to obszar ok. 1,7 ha. Na obszarze tym można 
będzie wznosić obiekty o maksymalnej wysokości do 30 m. We-
dług szacunków może tu powstać ok. 82 tys. mkw. komercyjnych 
powierzchni użytkowych.

Okres trwania umowy o  PPP będzie przedmiotem negocjacji 
partnera publicznego z partnerem prywatnym.

Od partnera prywatnego oczekujemy realizacji wybranych ele-
mentów infrastruktury publicznej. Dotyczy to przede wszystkim 
przebudowy ogólnodostępnego układu drogowego północnego 
cypla Wyspy Spichrzów. 

W ramach projektu chcemy dodatkowo zbudować:

• Muzeum Bursztynu na północnym cyplu Wyspy Spichrzów;

• zwodzony Most Stągiewny;

• zdroje uliczne w pasie wokół nabrzeży i fontannę

oraz przebudować:

• Długie i Rybackie Pobrzeże;

• skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie
z ul. Chmielną i/lub z ulicą Łąkową.

Ostateczny podział dodatkowych inwestycji pomiędzy Miasto 
i partnera prywatnego będzie przedmiotem negocjacji warun-
ków umowy o PPP.

Więcej o projekcie
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku: 
Kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu
Grzegorz Kaczorowski, telefon (058) 323 64 02
e-mail: grzegorz.kaczorowski@gdansk.gda.pl
Marta Korowaj, telefon (058) 323 66 03
e-mail: marta.korowaj@gdansk.gda.pl
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Interesowali się motocyklami, jeździli chyba na wszystkim. 
Przerabiali, udoskonalali, chłonęli kulturę. Z czasem sami 

wzięli się za jej tworzenie. Tak powstała Motocultura7.

TEKST
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Tomasz Jurgielewicz

ojciech Pastor motoryzacją interesował się 
od dziecka. Mając lat 12 dostał motorynkę. 
Potem skupował wszystko, co tylko mógł 
i przerabiał. Przerobił kiedyś WSK-ę na 
choppera, ale zrobił za wysokie widełki i nie 
sięgał nogami do ziemi. Teraz zna się na 
rzeczy. Razem z szóstką kumpli – również 
pasjonatów – założył Motoculturę7 i tworzy 
od nowa kulturę jeżdżenia na motocyklach.

Jest ich siedmiu. Wojciech Pastor to po-
mysłodawca, wieloletni promotor motokul-
tury, przy tym były instruktor snowboardu 
i kitesurfer. W bagażniku swojego 18-let-
niego Leksusa wozi longboard. Wzorek to 
prawdziwy specjalista, rzemieślnik, który 
na motocyklach zna się jak nikt inny. Kuba 
Niestrój to pasjonat retro motoryzacji 
i zawodowy pilot samolotowy. Piotr Bucki 
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 Wojciech Pastor  
na swoim motocyklu
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to esteta, który zajmuje się marketingiem. 
Adam Brzezowski jest artystą, mistrzem 
aerografu, ilustratorem i grafikiem. Tomasz 
Jurgielewicz zajmuje się fotografią (zresztą 
popatrzcie sami na te zdjęcia) i pięknym 
życiem. Jakub Piekarski dokłada swoją 
cegiełkę w postaci wiedzy o Internecie 
i wszystkim, co się z nim wiąże. Tych sied-
miu dżentelmenów razem to Motocultura7.

– Koncepcja firmy była taka, że nie 
będziemy tworzyć struktur, przepływu do-
kumentów, procedur i korporacji. Naszym 
celem była i jest działalność, która wynika 
z potrzeby serca, z tego, że wszyscy chce-
my funkcjonować w świecie motocykli, 
w świecie vintage, nie chcemy obudowy-
wać się schematami i regułami. Niech to 
będzie zabawa – mówi Wojtek Pastor.

Historia Motocultury zaczęła się od 
poszukiwania warsztatu, w którym można 
zbudować wymarzony motocykl. Po prostu 
zbudować, zainwestować czas i pieniądze 
w skonstruowanie unikalnego egzempla-
rza, jedynego na świecie. Taki zakład udało 
się znaleźć w Świdniku, zaraz obok starych 
zakładów WSK-i. 

– Świdnik to jest fajny klimat. Każda ro-
dzina ma kogoś, kto pracował w „Wuesce”. 
Za plecami garażu mamy pas startowy. 
W centrum handlowym w Świdniku stoją 
motocykle – relacjonuje Pastor. – Jest zu-
pełnie inna kultura, bardzo duże poszano-
wanie dla motocykli. Takie polskie Detroit. 

Firma założona przez siódemkę pasjo-
natów na zamówienie klienta konstruuje 
niepowtarzalne motocy kle. Bazą dla nich 
jest motoryzacja japońska sprzed 1990 
roku, ewentualnie motocykle BMW. Jak 
mówi Wojciech Pastor – to był najlep-
szy moment dla motoryzacji. Ówczesne 
japońskie produkcje nie były jeszcze nasta-
wione wyłącznie na zysk, ceniono kunszt 
rzemiosła, pracę, wiedzę i doświadczenie 
mechaników. To właśnie takie motocy-
kle służą jako baza dla nowych produkcji 
Motocultury. – Totalnie je odnawiamy, 
przebudowujemy, klientowi oddajemy 
praktycznie nowy, choć zbudowany na 

Mając lat 12 dostał 
motorynkę. 

Potem skupował 
wszystko, co tylko 
mógł i przerabiał. 
Przerobił kiedyś 

WSK-ę na choppera, 
ale zrobił za 

wysokie widełki 
i nie sięgał nogami 
do ziemi. Teraz zna 

się na rzeczy. 



bazie starego motocykl – opowiada Pastor. 
– Kiedy maszyna jest skończona, można 
śmiało ruszać w drogę. Jeździ lepiej, niż 
oryginał, w końcu o to właśnie chodzi, żeby 
poprawić fabrykę.

Motocultura7 to jednak nie tylko garaż, 
z którego wyjeżdżają dobre maszyny. To 
organizacja, która promuje lajfstajlowe 
podejście do motoryzacji i wszystkiego, co 
z nią związane. Przykład? Związek motocy-
kla i deski surfingowej.

– Zależy nam, żeby u nas na półwyspie 
zaczęto jeździć motocyklami, maszynami, 
które mają trzymak na deskę. Nie mamy 
takiej kultury, a są tu świetne do tego wa-
runki. Hel jest nieustannie zakorkowany. 
Można pływać z Trójmiasta motorówką, ale 
to jest koszt, jakieś dwie stówki na paliwo 
w obie strony. Motocyklem się przebi-
jesz, nie stoisz w korkach. To się dzieje 
w Nowym Jorku, gdzie jeżdżą na Long 
Beach, to się dzieje na Bali. Chciałbym to 
wprowadzić tutaj, w naszym świecie. 

Swój pomysł ekipa Motocultury7 
zaczęła wcielać w życie. Motocyklami ze 
świdnickiego warsztatu jeżdżą już właści-
ciele szkółki ABC Surf i kempingu Chałupy 
6. Ale dobry pojazd to nie tylko inwestycja 
na wakacje. Sam Pastor, kiedy pracował 
jeszcze pod krawatem, na swojej maszynie 
jeździł do pracy. Jak mówi, jedni pukali 
się w głowę, że facet w garniturze jedzie na 
motocyklu, inni śmiali się i robili zdjęcia. 
– Wszystkim wydawało się to dziwne, ale 
przecież w Londynie tak się ludzie prze-
mieszczają, w Paryżu, w Berlinie. Dlaczego 
nie w Polsce? A przecież można, to jest 
środek lokomocji. Nie trzeba go piłować, 
jeździć 200 kilometrów na godzinę, można 
spokojnie, powoli przejechać.

Ponadto, Motocultura7 rusza także 
z prawdziwym motocyklowym showro-
omem. To będzie nie tylko miejsce pracy 
marketingu, ale przede wszystkim miejsce 

nie widzisz w samochodzie. Jesteś blisko 
wszystkiego. Czujesz zapach skoszonego 
siana podczas jazdy. Wszystko jest bardzo 
organoleptyczne, nie oglądasz otoczenia 
przez szyby, jak w telewizorze. Motocykl to 
nie jest tylko środek transportu. Pokazuje, 
że nie tylko kasa i dobry samochód się 
liczą, udowadnia, że jest mnóstwo fajnych 

spotkań fascynatów motoryzacji i lajfstajlu, 
jaki się z tym łączy, również miejsce pracy 
dla wzorników przemysłowych i sklep 
z ubraniami, akcesoriami motocyklowy-
mi i oczywiście samymi maszynami. – 
Kultura motocyklowa to tak naprawdę faj-
ne życie i fajne wartości – zapewnia Pastor. 
– Na motocyklu dostrzegasz to, czego 
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his contribution to the project, too. He has 
a vast knowledge about the Internet and 
all the similar issues involved. These seven 
gentlemen together make Motocultura7.

“The idea behind our company was to 
never engage in structures, documenta-
tion flow, procedures and corporations. 
Our aim has always been arising from the 
bottom of our hearts, from our need to 
function in the world of motorcycles, in 
the world of vintage. We don’t want to sur-
round ourselves with rules and schemata. 
Let it be fun,” says Wojtek Pastor.

The history of Motocultura began with 
looking for a workshop where they could 
build their dream motorcycle. They simply 
wanted to build, invest their time and mon-
ey in creating a unique vehicle, the only 
one of its kind in the whole world. They 
managed to find such a place in Świdnik, 
right next to the old WSK factories.

“Świdnik has a nice atmosphere. 
There’s a former WSK worker in every 
family. We have a runway just behind the 
workshop. One shopping centre in Świdnik 
is even decorated with motorcycles,” says 
Pastor. “There place has a totally different 
culture and a huge respect for motorbikes. 
A Polish Detroit, I would say.”

The company set by the seven motor-
cycling enthusiasts makes unique motor-
cycles to order. They base their vehicles 
on the Japanese automotive industry from 
before 1990, and alternatively on the BMW 
motorcycles. As Wojciech Pastor says, 
this was the best time for motorization. 
Japanese productions of the time weren’t 
aimed solely at making profit. Artistry, 
workmanship and mechanics’ knowledge 
and experience were very much appreciat-
ed. And such are the motorbikes that serve 
as a basis for Motocultura’s new produc-
tions. “We renovate and remake them com-
pletely. Our customers receive a practically 
new motorcycle, although it is still based 
on the old one,” says Pastor. “When the 
bike is ready, you can go ahead and set off. 
It goes better than the original because, 
after all, it’s all about improvements.”

But Motocultura7 is not only a garage re-
leasing good vehicles. It’s also an organiza-
tion promoting a lifestyle connected with 
motorization and everything involved. An 
example? The relationship between a mo-
torbike and a surfboard.

“We would like people going to the 
Hel Peninsula to ride motorbikes with 
surfboard holders. We don’t have such 
a culture, though we certainly have perfect 
conditions to do so. The peninsula is al-
ways jammed with traffic. You could cross 
the bay with a motor boat starting from 

momentów, które wiążą się z miejscami, 
z ludźmi, z zapachem, z widokiem.

Ludzie z Motocultury7 są pasjonatami 
motocykli. Pastor z przejęciem opowiada, 
że nie zdarza mu się dla rozrywki zejść do 
garażu, odpalić samochodu i przejechać 
dookoła miasta, ale z jednośladem jak naj-
bardziej. – Schodzę, jadę na przejażdżkę, 
odstawiam, przykrywam, oglądam, przetrę 
jakąś smugę. Przecież chodzi o to, żeby się 
tym cieszyć.

Jak dodaje, podczas jazdy na motocyklu 
to droga jest celem. 

Motocultura7 Showroom:
Warszawa, ul. Marszalkowska 58/23A (róg Pięknej 
i Marszałkowskiej)
www.motocultura7.com
www.facebook.com/Motocultura7

E N G L I S H T E X T

ROAD IS THEIR AIM
They have always been 
interested in motorcycles and 
ridden almost everything. They 
have remade, improved and 
soaked up culture. With the flow 
of time, they decided to create 
culture themselves. This is how 
Motocultura7 was born.

Wojciech Pastor has been interested in 
motorization since he was a child. He 
got a minibike when he was 12 years old. 
Later he used to buy everything he could 
and remade. Once he turned a Polish 
WSK into a chopper but he placed the 
fork too high and couldn’t reach the 
ground. Now he knows what’s what. He 
has established Motocultura7 together 
with a group of similarly fanatically 
involved friends and started creating the 
motorcycling culture anew.

There are seven of them. Wojciech 
Pastor is the originator, he has been 
promoting motoculture for many years. 
He was also a snowboard instructor and 
a kitesurfer. He carries a longboard in the 
boot of his 18-years-old Lexus. Wzorek is 
a true specialist, a craftsman, who knows 
more about motorcycles than anyone else. 
Kuba Niestrój is an enthusiast of retro mo-
torization and a professional aircraft pilot. 
Piotr Bucki is an aesthete and handles 
the marketing issues. Adam Brzezowski 
is an artist, an airbrush master, an illus-
trator and a graphic designer. Tomasz 
Jurgielewicz is preoccupied with photogra-
phy (just look at these amazing photos!) 
and beautiful life. Jakub Piekarski makes 

Tri-City, but this solution is quite costly: 
about two hundred zlotys for fuel there and 
back. But with a motorbike you could fight 
your way through the jam. This is what hap-
pens in New York, where they ride to Long 
Beach, or in Bali. I would like to promote 
this idea in Poland, in our reality.”

The team of Motocultura7 have begun 
to put this theory into practice. The owners 
of the ABC Surf school and the campsite 
Chałupy 6 are already riding motorbikes 
from the workshop in Świdnik. But a good 
bike is an investment for more than just 
holidays. When he was still working in 
a suit, Pastor used to ride his bike to work. 
Some tapped their fingers against their 
foreheads that a guy in a suit is riding 
a bike, others laughed and took photos. 
“Everyone regarded this as something 
strange, but people in fact commute this 
way in London, Paris or Berlin. Why not in 
Poland? It’s a typical means of transport. 
You don’t have to rush along, ride 200 
kilometres an hour. You can simply drive 
calmly and slowly.”

Moreover, Motocultura7 has opened 
a true motorcycling showroom. It is not 
going to be just their marketing workplace 
but most of all a meeting place for lovers of 
motorization and motorcycling lifestyle, 
as well as a workplace for industrial design-
ers and a shop with clothes, accessories 
and of course motorbikes themselves. 
“Motorcycling culture really means a great 
life and great values,” Pastor goes on. “On 
a bike you can see things you would never 
notice in a car. You are close to everything. 
You feel the smell of freshly-cut hay when 
you ride. Everything’s organoleptic, you 
don’t observe the world through windows 
like in a TV. A motorcycle is not just 
a means of transport. It shows that not only 
money and a good car matter and proves 
that there are thousands of unforgettable 
moments connected with places, people, 
smell and view.”

People from Motocultura7 are motor-
cycling enthusiasts. Pastor tells us with 
excitement that he never goes to his garage, 
starts his car and drives around the city for 
pleasure. But it does happen to him with his 
motorcycle. “I would go down, go for a ride, 
park the bike and cover it. Then I would look 
at my machine, wipe a streak sometimes. 
After all, it’s all for pleasure, right?”

He concludes that for motorcyclists 
road is the aim. 

Motocultura7 Showroom:
Warszawa, Marszałkowska 58/23A (the corner of 
Piękna and Marszałkowska streets)
www.motocultura7.com
www.facebook.com/Motocultura7
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przycisku. On: Co masz na prawo, od przyci-
sków z numerkami? Ja: [Czytam] On: A co 
ty masz za samochód? Ja: Ten, co żeście mi 
dali. On: Czerwony? Ja: Niebieski. On: O, 
nie wiem jak to się stało, ale masz trzylitro-
wy, trzystukonny, sześć cylindrów. Ja: A, to 
dlatego tak jeździ.

Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, czy 
dowód rejestracyjny mam od tego samo-
chodu. Numer się zgadzał. Ale w dowodzie, 
jak byk stoi, że to diesel o pojemności 1969 
cm3. Dzwonię do Staszka. On: Tak, tak, 
wiem, to jest błąd. Ja: Walicie państwo pol-
skie na akcyzie! On: Nie, nie, to w innym 
momencie się płaci.

Na wszelki wypadek otworzyłem maskę. 
Sześć cylindrów. Ale na diesla nie wygląda. 
Popatrzyłem na klapkę wlewu – zdecydo-
wanie benzyna.

Volvo S60 T6 (to była taka wersja) to 
świetne auto. Wprost idealne na Warszawę, 
gdzie nigdy nie wiadomo, czy drogi będą 
odśnieżone, czy nie. 

Czteronapęd działa (we wcześniejszych 
modelach nie działał aż tak bardzo, że 
dziś trudno uwierzyć, że działa – ale dziś 
działa). Systemy bezpieczeństwa, z których 
się wcześniej zawsze nabijałem, też są tak 
dopracowane, że kiedy się wysiądzie z tego 
auta, zaczyna ich brakować. Jest pakowne, 
wygodne. Ale najważniejszy jest efekt moto-
rynki. Gaz – i od razu uśmiech.

Ale tego, że nie robią 240, nigdy im nie 
zapomnę. 

E N G L I S H T E X T

V60 D4  
(IN THE DOCUMENTS)

I will never forgive Volvo for not producing 
the 240 any more. Okay, perhaps I will for-
give them some day. Why would I? Because 
hating becomes boring in the long run. And 
besides, how should I behave when Volvo pro-
duces something really nice? So I will never 
forget that Volvo stopped producing the 240.

Volvo cars produced in this millennium 
do not necessarily appeal to me. In order to 
change my attitude, Staszek, who deals with 
PR in the company, offered me a V60 with 
a new four-cylinder Diesel engine, which was 
reportedly better than a similar one in BMW.

The very next day, when I pulled myself 
together, I called him to ask what it was sup-
posed to be. I heard he was just registering 
a V60 with a new four-cylinder Diesel engine, 
which was better than a similar one in BMW.

I was going to collect the car, when it sud-
denly started snowing quite heavily. 

There wasn’t any particular possibility of 
stepping on the accelerator on my way to the 

Nigdy nie wybaczę Volvo tego, że nie robi 
już modelu 240. No dobra. Może kiedyś 
wybaczę. Dlaczego mam wybaczyć? Bo 
hejtowanie na dłuższą metę staje się nudne. 
A poza tym jak się zachować, kiedy Volvo 
zrobi coś naprawdę w porządku? No więc ni-
gdy nie zapomnę Volvo, że już nie produkuje 
modelu 240.

Wyprodukowane w tym tysiącleciu sa-
mochody Volvo specjalnie mnie nie przeko-
nują. By to zmienić Staszek – zajmujący się 
PR firmy – zaproponował mi V60, z nowym 
czterocylindrowym dieslem, ponoć lepszym 
niż taki w BMW.

Kiedy jechałem po samochód, zaczął 
padać śnieg. Właściwie sypać. 

W drodze do centrum nie bardzo było 
jak wcisnąć gaz. Dopiero wieczorem, kiedy 
włączałem się do ruchu przed majestatycz-
nie nadjeżdżającym autobusem trochę 
mocniej przycisnąłem, no i się okazało, że 
V60 przyśpieszenie ma lepsze niż dwulitro-
wy diesel BMW. Do tego zadziwiająco dobrą 
trakcję na śniegu.

I wtedy się zaczęło. Pamiętacie z dzie-
ciństwa widok chłopca zasuwającego na 
motorynce z maksymalnie odkręconym 
gazem? Pamiętacie radość na jego twarzy? 
V60 dostarczało takich emocji.

Następnego dnia zadzwoniłem do 
Staszka, by go zapytać jak zmienić wygląd 
zegarów (są elektroniczne).

Ja: Jeżeli jest wersja EKO, to samochód 
też pracuje oszczędniej? On: Nie, musisz 
wcisnąć ECO PLUS. Ja: Gdzie? On: Na pane-
lu. Ja: Nie widzę. On: Przycisk z napisem  
E C O P L U S (słyszę śmiechy ludzi, z który-
mi siedzi w pokoju) Ja: Nie widzę takiego 

centre. Only in the evening, when I merged 
with traffic before a majestically approach-
ing bus, could I step on a bit. And it turned 
out that the V60 has better acceleration than 
the two-litre Diesel of BMW. In addition, it 
has remarkably good traction on the snow.

And then it began. Do you remember 
from your childhood the view of a boy 
scorching along on a small motorbike with 
gas turned on to the maximum? Do you re-
member his face radiating with delight? The 
V60 was a source of similar excitement.

Next day I called Staszek to ask him how 
to change the look of the clocks (they’re digi-
tal). I asked: “If there’s the ECO version, does 
the car work more economically, too?”

“No, you have to press ECO PLUS.”
“Where?”
“On the panel.” But I still couldn’t see it.
“A button with an inscription saying  

E C O P L U S,” he spelled it out syllable by 
syllable. I couldn’t see it.

“What do you have to the right of the 
buttons with numbers?” he asked and I read 
the things out.

“And below?” I read the things out once 
again. He asked: “What car do you have?”

“The one you gave me.”
“The red one?” he asked. “No, it’s blue.”
“Oh, I don’t know how that happened, but 

you seem to have the three-litre, three-hun-
dred hp and six-cylinder one.”

“Ah, so that’s why it drives like that,” 
I said.

Something prompted me to check 
whether I had the appropriate registration 
document. The number was okay. But the 
registration said in black and white that it 
was a 1969 cc Diesel engine. I called Staszek.

“Yeah, I know, it’s a mistake” he said. 
“You swindle the Polish state out of money 
on the excise duty!” I shouted. “No, no, it’s 
paid some other time.”

I opened the bonnet just in case. Six cyl-
inders. But it didn’t look like a Diesel. I took 
a look at the intake valve – definitely petrol.

Volvo S60 T6 (this was the version I had) 
is a great car. It’s simply ideal for Warsaw, 
where you can be never sure whether or not 
snow would be cleared from the streets.

The four-wheel drive works perfectly 
okay (in previous models it didn’t work that 
well, and I can’t believe even today that it 
works). The systems I used to make fun 
of earlier are so well-made that you start 
to miss them when you get off the car. It is 
capacious and comfortable. But the small 
motorbike effect is the most important. Step 
on it and your face immediately breaks into 
a smile.

But the fact that they don’t produce the 
240 any more I will never forget. 

V60 D4  
(W PAPIERACH)
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Piotr Płoski to założyciel studia projektowego 
Smallna i dumny właściciel galerii obiektów vintage. 
Ukończył marketing i zarządzanie w warszawskiej 
Szkole Głównej Handlowej i od zawsze był blisko 
świata sztuki i designu. Jego filozofia to połączenie 
prawdziwej klasyki z innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Jednocześnie podkreśla znaczenie pojedynczych historii 
leżących u podstaw każdego z jego projektów.

edną z najważniejszych 
prac Piotra, dzięki której 
zyskał uznanie między-
narodowego jury podczas 

zeszłorocznego konkursu A’ Design Award 
& Competition, jest projekt butiku Risk 
Made in Warsaw.

Projekt zdobył srebrną nagrodę A’ 
Design Award w kategorii Wystroju Wnętrz 
i Wystaw w 2013 roku. Inspiracją dla jego 
twórcy byli pomysłowi właściciele sklepów, 
a ostatecznie pomysł na wnętrze przybrał 
postać instalacji umieszczonej do góry 
nogami i łączącej nowoczesne ubrania 
z meblami w stylu vintage i dziełami sztuki. 
Butik zlokalizowano w mieszkaniu na dru-
gim piętrze. Tym samym dostęp do sklepu 
zapewniono przede wszystkim wybranym 
klientom, którzy są tą marką szczególnie 
zainteresowani. Taka lokalizacja wywo-
łuje jednak także ogromny efekt na tych, 
którzy sklep odwiedzają po raz pierwszy. 
Głównym problemem, z jakim projektant 
musiał się zmierzyć, była konieczność 
optycznego powiększenia mieszkania, 
reorganizacji przestrzeni tak, by wizualnie 
ją poszerzyć. Dlatego też wiele obiektów 
umieszczono na suficie, przecząc w ten 
sposób prawom grawitacji, ale zapewniając 

też dodatkową przestrzeń wystawową. 
Oprócz wymyślnej szarej bluzy z kaptu-
rem, która stanowi główny element kolek-
cji marki Risk, w ekspozycji uwzględniono 
także niektóre unikaty z galerii Piotra. 
W sklepie nie może zabraknąć wystaw, 
dlatego ubrania umieszczono na stalowych 
rurach, które wiją się przez cały showro-
om. Niektóre z nich umieszczono wprost 
w powietrzu, inne namalował na ścianie 
Dariusz Fiet, a jeszcze inne przymocowa-
no do ściany i pokryto w całości markową 

tkaniną. Są też takie, które łączą sufit ze 
ścianami i podłogą, dzięki czemu można 
je wykorzystywać w obu kierunkach, by 
tworzyć iluzję wnętrza urządzonego do 
góry nogami.

Kolejną trudnością w projektowaniu 
wnętrza sklepu było umieszczenie mebli 
vintage (krzesła, stolika, lampy i sofy) na 
suficie w taki sposób, by wszystko zostało 
połączone z pomocą niewidzialnych złączy 
i dało efekt jak najbardziej minimalistycz-
ny. Na środku showroomu umieszczono 

ZDJĘCIA
Źródło: A’Design  

Award & Competition
ONUR COBANLI 
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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przymierzalnię. Jest to typowa dla tej mar-
ki szara tkanina, która spływa z sufitu na 
ziemię lub... z ziemi na sufit. Nie do końca 
bowiem wiadomo, czy i ona nie została 
umieszczona do góry nogami. To właśnie 
zabawa różnymi dyscyplinami – modą, 
sztuką i designem – spowodowała, że za-
równo projekt, jak i sama marka zapewnia 
wyjątkowe przeżycia każdemu, kto odwie-
dzi sklep. 

E N G L I S H T E X T

ARTIST FROM DESIGN
Piotr Ploski is the founder of 
“Smallna” design studio and a proud 
owner of a vintage art gallery. 
Graduated from Warsaw School of 

Economics, Marketing & Management, 
Piotr has been always close to the 
world of art and design, exposing his 
philosophy as a mixture of pure vin-
tage and the latest innovative solu-
tions while emphasizing the individual 
story behind every project.

One of the most interesting projects by Piotr 
that has gained recognition of internation-
al judges of the famous A’ Design Award & 
Competition last year is the “Risk Made in 
Warsaw” Boutique & Showroom design. 

“Risk Made in Warsaw” Boutique & 
Showroom project has won Silver A’ Design 
Award in the Interior Space and Exhibi-
tion Design Category in 2013. It took its 
inspiration from creative shop owners, and 
the final idea of the interior came up as an 
upside down installation that combines 
modern clothes, vintage furniture and art 
pieces. The showroom has been located in 
an apartment on the second floor, which is 
meant to be visited by selected customers 
that are highly interested in brand as well 
as to give a wow-effect on the new clients 
that are visiting the shop for the first time. 
The main challenge was to enlarge the small 
apartment and rethink the space in order 
to expand it visually. Hence, the ceiling 
has been arranged against gravity rules 
so it is also used as a display for designs. 
Some rare pieces from Piotr’s gallery col-
lection have been used together with the 
main object of the “Risk” brand collection 

– a sophisticated grey hoody. Since it is not 
common to run a shop without a display 
area, clothes are presented with the use of 
steel pipes that go around the whole show-
room. Some of them fly in the sky, some are 
painted on the wall by Dariusz Fiet, some 
of them are attached to the wall but fully 
covered with brand iconic fabric, and other 
pipes go from the ceiling to the walls and 
floor so they can be used in both directions 
to create an illusion of an upside down 
interior.

The main challenge of this project was to 
hang vintage furniture pieces – a chair, a cof-
fee table, a lamp and a sofa – on the ceiling 
in a way that everything was connected in 
a minimalistic way with the invisible joints. 
The middle of the showroom is dedicated to 
a fitting room composed from grey iconic 
brand fabric hanging from the ceiling to 
the floor in a special way, so that it can be 
seen either from a standard or a switched 
point of view as the same object. As a result, 
balancing between different disciplines such 
as fashion, art and design made this project 
possible and provided a unique experience 
from the brand to the customers.

A’ Design  
Award & Competition 

 
A’ Design Awards to prestiżowy doroczny 
konkurs wzornictwa, którego jury honoruje 

najlepszych projektantów, architektów, inży-
nierów, studia wzornictwa i firmy zajmujące 

się projektowaniem z całego świata, by 
nadać im rozgło, sławę i uznanie. Konkurs 
A’ Design Award & Competition odbywa się 
co roku, a nagrody, przyznawane w wielu 
różnych kategoriach, otrzymują projekty 

pochodzące z całego świata i skupiające się 
na innowacyjności, technologii, wzornictwie 
i kreatywności. Nagroda A’ Design Award to 
nie zwyczajne wyróżnienie. To wyznacznik 
jakości i perfekcji we wzornictwie. Zdobycie 
A’ Design Award świadczy o doskonałości 

samych projektantów i wspaniałej jakości firm.
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W okolicach Gdańska aktywnie działa prawie 600 zakładów jubilerskich 
specjalizujących się w produkcji biżuterii z bursztynu. To wokół nich 

powstała idea Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni 
Jubilerskich Amberif, którym towarzyszy gala Amber Look Trends & Styles.

od koniec marca wystawcy i pro-
jektanci z całego świata już po 

raz 21. zjadą do Gdańska by 
wziąć udział w Amberifie. 
Organizatorzy spodziewają 

się prawie 500 kontrahentów 
z 50 krajów. Same targi mają 

charakter branżowy i są dostępne 
wyłącznie dla osób i firm związanych z te-
matem  imprezy. Targom towarzyszy jednak 
gala Amber Look Trends & Styles, już po raz 
drugi organizowana pod kuratelą dyrektora 
artystycznego UFUFU oraz cenionego pro-
jektanta mody Michała Starosta. Głównym 
punktem jest pokaz biżuterii i strojów, 
przygotowywany przez czołowych polskich 
designerów i projektantów specjalnie na 
tę okazję. To właśnie podczas pokazu pre-
zentowane i omawiane są najnowsze trendy 
oraz wyznaczane kierunki rozwoju mody 
powiązanej z bursztynem.

– Na Amberifie byłem obecny praktycz-
nie od zawsze, z roczną przerwą. Dlatego 
kiedy w zeszłym roku panie Ewa Rachoń 
i Joanna Czauderna zaproponowały mi 
sprawowanie pieczy nad galą, po prostu nie 
mogłem odmówić – mówi dyrektor arty-
styczny gali Michał Starost.

Zeszłoroczna, 20. edycja Amberifu, 
była debiutem projektanta w roli dyrektora 
artystycznego gali Amber Look Trends & 
Styles. Debiut był udany, toteż w tym roku 
Michał Starost planuje kontynuować i roz-
wijać swoją wizję.

– Nowością podczas 21. edycji będzie 
konkurs Amber Look Project, czyli coś, co 
jest skierowane nie bezpośrednio do wy-
stawców, ale do młodych artystów, poten-
cjalnych wytwórców biżuterii i dodatków 
z bursztynu. Nagrodą jest włączenie trzech 
zwycięskich kolekcji do alei projektantów 
podczas przyszłorocznego Amberifu.

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki 
konkursowi uda im się zachęcić do pracy 
z bursztynem młodych twórców oraz że 
dzięki Amberifowi i Amber Look Project 
będą oni mieli szansę zaistnieć ze swoimi 
projektami na całym kontynencie. Prace 
części uczestników konkursu wezmą także 
udział w pokazie Amber Look Trends & 
Styles. Wszyscy uczestnicy będą zaś mieli 

TEKST
Jakub Milszewski
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 Michał Starost, dyrektor 
artystyczny gali Amber 
Look Trends & Styles
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okazję zaprezentować się latem podczas 
specjalnego bloku na Sopot Art & Fashion 
Week.

– Oprócz uznanych twórców, tych, któ-
rzy powracają do zawodu, podczas pokazu 
prezentowane będą również projekty mło-
dych talentów. Rozpiętość wiekowa projek-
tantów sięga od 22 lat do 52. To będzie też 
klucz, według którego będziemy zestawiać 
twórców – chcemy łączyć doświadczenie 
z nową energią i świeżością – zapewnia 
dyrektor artystyczny.

Podczas gali oficjalnie ogłoszony zo-
stanie start fundacji Global Design, której 
zadaniem będzie promowanie polskiego 
designu na zachodzie. Dzięki doświad-
czeniom i kontaktom Michała Starosta 
możliwe będzie także zainteresowanie 
zagranicznych inwestorów efektami pracy 
rodzimych twórców.

– Zawsze kiedy byłem za granicą szła 
za mną biżuteria z bursztynu. Niektórzy 
zleceniodawcy nawet kręcili nosem, że to 
niemodne, ale potem się powoli przekony-
wali, bo widzieli, że są twórcy, którzy ina-
czej na to patrzą. Ludziom trzeba te rzeczy 
przede wszystkim pokazać, żeby do nich 
przekonywać.

Michał Starost ujawnia, że fundacja bę-
dzie pracowała nad uruchomieniem warsz-
tatów dla młodych twórców. Podczas zajęć 
mogliby oni pracować z rzemieślnikami, 
mistrzami, designerami, ludźmi biegłymi 
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. 
Uczestnicy warsztatów będą mogli dzięki 
temu znaleźć idealny środek między este-
tyką a funkcjonalnością biżuterii.

Gala Amber Look Trends & Styles, 
podobnie jak targi Amberif, jest za-
mkniętym wydarzeniem wyłącznie na 
zaproszenia. W zeszłym roku frekwencja 
sięgnęła ponad 100%. W tym roku, aby 
wyprowadzić bursztyn z zamkniętych 
pomieszczeń targowych i zachęcić do się-
gnięcia po niego zwykłych użytkowników, 
planowane jest zorganizowanie otwartego 
after party. Impreza ma nosić nazwę After 
Party Fashion & Jewellery. Podczas wyda-
rzenia można będzie podziwiać projekty 
stworzone na potrzeby konkursu Amber 
Look Project, a imprezę występem uświet-
ni londyńska  wokalistka klubowa Alex 
Sun Drae.

Amber Look Trends & Styles po 
raz drugi z rzędu odbędzie się w po-
stindustrialnych wnętrzach Centrum 
Stocznia Gdańska. Tegoroczna edycja 
Międzynarodowych Targów Bursztynu, 
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 
rozpocznie się w środę 19 marca, a zakoń-
czy w sobotę 22 marca. 

E N G L I S H T E X T

AMBER LOOK TRENDS 
& STYLES
Almost 600 jewellery workshops spe-
cializing in amber jewellery produc-
tion operate in the region of Gdansk. 
This impressive figure was a source 
of inspiration for the organizers of 
the International Fair of Amber, 
Jewellery and Gemstones Amberif 
accompanied by the Amber Look 
Trends & Styles gala.

Exhibitors and designers from the whole 
world will gather in Gdansk towards the 
end of March already for the 21st time to 
take part in Amberif. The organizers expect 
almost 500 participants from 50 countries. 
The fair is trade in character and available 
only for people and companies connect-
ed with the industry. But there is also the 
Amber Look Trends & Styles gala, which 
accompanies the fair. Its second edition is 
organized this year under the supervision 
of Michał Starost, who is the artistic direc-
tor at UFUFU and a highly-valued fashion 
designer. The main attraction of the gala is 
a jewellery and clothes show prepared by 
leading Polish designers especially for this 
occasion. It is exactly during this show that 
the newest trends are presented and dis-
cussed and directions in fashion connected 
with amber are determined.

“I’ve been coming to Amberif virtually 
from its beginning with just one year’s 
break. So when last year Ewa Rachoń and 
Joanna Czauderna suggested that I take 
responsibility for the gala, I just couldn’t say 
no,” says Michał Starost, the gala artistic 
director.

The last year’s edition of Amberif was 
the designer’s first engagement as the ar-
tistic director of the Amber Look Trends & 
Styles. This debut was considered a success, 
so Michał Starost plans to continue and 
develop his vision.

“We decided to add a new element to the 
21st edition of the Fair. The Amber Look 
Project is a contest addressed to not neces-
sarily exhibitors but young artists, potential 
producers of jewellery and accessories 
made of amber. As a reward, three winning 
collections are going to be included in the 
designers’ avenue during the next year’s 
edition of Amberif.”

The organizers hope that this contest 
will encourage young artists to work with 
amber and that thanks to Amberif and the 
Amber Look Project they will have a chance 

to enter the international market with their 
designs. Works by some of the participants 
will also be included in the Amber Look 
Trends & Styles show, and everyone taking 
part in the contest will get a chance to pres-
ent their designs on a special show during 
the summer Sopot Art & Fashion Week.

“Apart from appreciated producers who 
go back into their profession, the show is 
also going to feature designs prepared by 
young talents. Its participants are from 22 
to 52 years old. This is the key according to 
which we would like to put artists together 
– we want to combine experience with new 
energy and freshness,” says the artistic 
director.

One more important event is going to 
happen during the gala. The establishment 
of the Global Design foundation will be 
officially announced. Its aim is to promote 
Polish designs in the West. Thanks to Michał 
Starost’s experience and connections, there 
is also a chance to arouse foreign investors’ 
interest in the effects of our native artists’ 
works.

“Amber jewellery has always followed me 
in my trips abroad. Some clients sniffed at 
such products saying they were unfashion-
able, but soon enough they changed their 
minds because they had noticed that there 
are artists who really appreciate amber. 
First of all we have to show people all those 
things to convince them.”

Michał Starost reveals that the foun-
dation would like to organize workshops 
for young artists. Such classes would give 
them a chance to cooperate with artisans, 
masters, designers and experts in industrial 
design. As a result, they would be able to 
find the golden mean between aesthetics 
and functionality of jewellery.

Just like Amberif, the Amber Look 
Trends & Styles is a closed event for the 
invited only. Last year, everyone who had 
been given the invitation attended the 
gala. This year the organizers plan to hold 
an open after party to take amber out of 
closed fair rooms and encourage ordinary 
clients to reach out for this unique stone. 
The event will be called After Party Fashion 
& Jewellery. Its participants will see designs 
prepared for the Amber Look Project con-
test and listen to the performance by Alex 
Sun Drae, a club singer from London.

Once again Amber Look Trends & Styles 
will take place in the postindustrial interiors 
of Gdansk Shipyard Centre. This year’s 
edition of the International Fair of Amber, 
Jewellery and Gemstones Amberif will 
begin on Wednesday, 19 March, and end on 
Saturday, 22 March. 

DESIGN / DESIGN



ALICJA  
STAŃSKA-STRYJECKA

www.stanska.eu

amiętam mój pierwszy 
raz w tej dzielnicy… 
Spacerowałam wtedy 
sama. Upał, tysiące tury-
stów, muzykanci na chod-
nikach, a ja toczyłam 
się zmęczona gorącem 

w poszukiwaniu kolejnych inspiracji. Nagle 
zgubiłam się i skręciłam w małą uliczkę 
Sant Sever. Pamiętam moment, kiedy 
stanęłam przed witryną najpiękniejszej ga-
lerii, jaką widziałam w życiu. Momentalnie 
ożyłam, ale mój zapał został szybko 
ostudzony… Galeria zamknięta. Nie mogę 
wejść, nie wiem jak jest duża, co się kryje za 
tą magiczną witryną. Postanowiłam wrócić 
wieczorem… 

Zaciągnęłam ze sobą mojego męża 
i kazałam mu czekać tak długo, aż zobaczę 
wszystko. Pamiętam przejście przez drzwi 
i moje zaskoczenie. Dookoła zauważyłam 
pełno witryn szklanych, a za nimi tysiące 
egzemplarzy biżuterii. Każda witryna to 
inna tematyka: baśnie, florystyka, zwierzę-
ta, industrial, egzotyka, barok… Nie wierzy-
łam, że takie cudeńka tworzą dzisiaj jubile-
rzy. Jestem już przyzwyczajona do widoku 
biżuterii składanej z gotowych elementów 

Hiszpania, słońce, Salvador Dali, Barcelona, 
tapas, Gaudi… Hiszpania ma w sobie wiele cudów 
świata. Co roku wyjeżdżam tam na miesiąc 
by odbić się od codzienności. Najchętniej 
odwiedzam Cadaques i Barcelonę. Wydaje mi 
się, że Barcelonę znam jak własną kieszeń. 
Zawsze, gdy tam pomieszkuję, nie mogę 
odmówić sobie ukochanej dzielnicy Barrio 
Gotico. Miejsce pełne magicznych barów, 
malutkich uliczek, galeryjek oraz sklepów.
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sprzedawanej na każdym bazarku w Polsce 
i nie tylko. Jednak tutaj poza biżuterią od-
krywam piękne wnętrze wypełnione także 
najpiękniejszymi figurami, jakie widziałam 
w życiu. Każda figura to inna poza, różne 
materiały, między innymi kryształy, rogi, 
liście, kwiaty. Mają w sobie coś mrocznego, 
pięknego, a zarazem przerażającego.

La Basilica Galeria to galeria, która 
przyciąga jak magnes ludzi z całego świata. 
Mieści się pod numerem 7 na Sant Sever. 
W środku można zaobserwować zachwyco-
nych turystów, którzy nie wiedzą co oglą-
dać w pierwszej kolejności. Po prawej stro-
nie przy wejściu stoi gablotka z biżuterią 
inspirowaną baśniami, w której dostrzegam 
królika z Alicji w Krainie Czarów! Detal 
jest bogiem dla tych jubilerów. Najmniejszy 
szczegół dopracowany jest do perfekcji. 
Każdy przechodzący koło galerii wyciąga 
aparat i zaczyna robić zdjęcia galerii i rzeźb, 
które są w niej reprezentowane.

Zakochana i zawsze wierna powracam 
tam co roku. W 2013 roku w trakcie kolejnej 
wizyty w galerii usłyszałam polską muzy-
kę. Uśmiechnęłam się i pomyślałam, że 
widocznie Hiszpanie lubią nasze piosenki. 
Postanowiłam zrobić wszystko, by napisać 
właśnie ten tekst. Wysyłam maila w języku 
angielskim do galerii, a odpowiedź otrzy-
muję po polsku… Nie wierzę! Właścicielem 
galerii i twórcą moich ukochanych rzeźb 
jest Polak! Mail zwrotny jest pełen sym-
patii oraz dowcipu. Okazuje się, że mam 
do czynienia z błyskotliwym artystą 
plastykiem, który chętnie odpowiada na 
wszystkie moje pytania. Za każdym razem 
uśmiecham się jak dzieciak czytając jego 
wiadomości.

Piotr Rybaczek, bo to o nim mowa, 
mieszka od kilkunastu lat w Barcelonie. 
Jest właścicielem galerii oraz twórcą części 
eksponatów, które się w niej znajdują. Ten 
wiedzący czego chce facet wystawia tysią-
ce artystów jubilerów przede wszystkim 

z Europy. Selekcja dokonana przez niego 
jest wręcz fascynująca. Widać, że Piotr do-
skonale zdaje sobie sprawę z kunsztu ręko-
dzieła i widzi potencjał we wszystkich oso-
bach, które tworzą dla galerii. I przyznam, 
że nie ma tam ani jednego egzemplarza, 
który wydaje się banalny w wykonaniu. 
Chylę czoła nad każdą sztuką, a najbar-
dziej nad wężami, lampartami i czaszkami 
– moje dwie z trzech ulubionych witryn. 
Mało tego, Piotr także jest twórcą wszech-
stronnym. Osobiście kocham każdą jego 
rzeźbę. Zawsze bawi mnie to, jak turyści 
potrafią sfotografować każdą z nich co 

La Basilica Galeria 
to galeria, która 

przyciąga jak 
magnes ludzi 

z całego świata. 
Mieści się pod 

numerem 7  
na Sant Sever. 



subject: fairy tales, floristics, animal life, 
industrial design, exoticism, baroque... 
I couldn’t believe what precious things 
jewellers could produce. I am already used 
to jewellery assembled from ready-made 
elements and sold at every market in Poland 
and elsewhere. But apart from jewellery, 
I discovered there an alluring interior full of 
the most beautiful figures I had ever seen. 
Each one was a different pose, and each 
one was made from different materials like 
crystals, horns, leaves or flowers. There was 
something gloomy, beautiful but at the same 
time scary about them.

La Basilica Galeria is a place that acts as 
a magnet on people from the whole world. 
It is located at 7 Sant Street. Inside we can 
see delighted tourists who can’t decide 
on what to look at first. A small cabin with 
jewellery inspired by fairy tales stands to 
the right, just by the entrance. I notice the 
White Rabbit from Alice in Wonderland! 
For these jewellers, detail is like a god. Their 
attention to every tiny element brings their 
works to perfection. Everyone passing by 
the building takes their camera and starts 
making photos of the gallery and sculptures 
exhibited inside.

Enamoured of this place, I faithfully 
come back here every year. In 2013, during 
one of my visits to the place, I heard Polish 
music in the gallery. I smiled, thought that 
apparently Spaniards liked our songs, and 
decided to do everything to write this text. 
I sent an e-mail written in English to the 
gallery and received an answer in... Polish! 
I couldn’t believe it! It turned out that a Pole 
is the owner of the gallery and the one who 
makes my beloved sculptures! The response 
was written in a friendly and witty manner, 
and its author, a brilliant visual artist, 
answered all my questions and e-mails with 
pleasure. Every time I read his messages 
I am as happy as a sandboy.

Piotr Rybaczek, as he is the person in 
question, has been living in Barcelona 
for more than ten years now. He owns the 
gallery and makes some of the showpieces 
presented inside. This resolute man exhibits 
thousands of jewellers most of all from Eu-
rope. The items he chooses create a fasci-
nating whole. It is clear that Piotr perfectly 
realizes the artistry of handicraft and sees 
potential in all those people creating their 
wonders for his gallery. And I must admit 
there is no single item that would seem ba-
nal there. I take my hat off to every piece of 
art, especially to snakes, leopards and skulls 
– the two out of my three favourite cabinets. 
But that’s not all. Piotr is also an all-round 
artist. I personally love every sculpture he 
has made, and I’m always amused at the way 

E N G L I S H T E X T

LA BASILICA GALERIA
Spain, sun, Salvador Dalí, 
Barcelona, tapas, Gaudi... Spain 
consists of many wonders of the 
world. I go there every year for 
a month to escape from everyday 
life. Cadaqués and Barcelona are 
definitely my favourites. I guess 
I know Barcelona like the back of 
my hand. Every time I stay there 
I just have to see my beloved 
Gothic Quarter. The place is full of 
magical restaurants, narrow streets, 
tiny galleries and shops.

I remember my first visit in the Barrio Goti-
co... I was strolling on my own. The day was 
hot, there were thousands of tourists and 
street musicians, and I was waddling tired 
with the heat in search of some more inspi-
ration. Suddenly I lost my way and turned 
into a small street, Sant Sever. I remember 
the moment I stopped in front of the window 
of the most beautiful gallery I had ever seen. 
I immediately came alive, but my enthusia-
sm quickly faded... The gallery was closed. 
I couldn’t enter, I didn’t know if it was big 
or not nor what was hidden behind this 
magical window. I decided to come back in 
the evening.

I dragged by husband to the place and 
told him to wait until I saw everything. 
I remember my surprise after I passed the 
door. I was surrounded by plenty of cabinets 
hiding thousands of pieces of jewellery. 
Each cabinet presented items on a different 

najmniej po dwa razy z każdej strony.
Już poznałam historię Piotra i jego po-

czątki w Barcelonie, jednak nie będę pisać 
o tych negatywnych momentach. Każdy 
je ma na początku kariery, a Piotr to silny 
i dowcipny artysta, więc tak niech pozo-
stanie na zawsze! Jest to szalenie uparty 
człowiek, który doskonale wie, czego chce. 
Nie ma chyba takiej siły na świecie, która 
go przeciągnie na swoją stronę. Pedro, bo 
tak mówią na niego w Hiszpanii, fascynacje 
czerpie z przyrody, przemocy oraz wsze-
lakiego rodzaju cierpienia. Pewien ame-
rykański klient rozmawiając z nim powie-
dział „gdybyś żył w czasach modernizmu 
twym przyjacielem byłby Gaudi i w dniu, 
kiedy potrącił go tramwaj, ty byłbyś przy 
nim i dzieki temu nic by mu się nie stało...”.

Wiele osób łapało się za głowię widząc 
co wyprawia Piotr, jednak jego intuicja nie 
zawiodła, a odwaga, którą ma w sobie wspo-
mogła także kolejne projekty.

Obecnie powstała kolejna galeria La 
Basilica Galeria Perfume, w której można 
zobaczyć najlepsze perfumy świata, do 
której już niedługo zawitam i zapewne tak 
jak do La Basilica Galeria będę powracać 
co roku. Także pod tym adresem można 
zwiedzić galerię, w której Piotr organizuje 
wystawy biżuterii nowoczesnej. 

Wszystkie egzemplarze, które zobaczy-
cie w galerii, to unikaty i małe dzieła sztu-
ki. Każde wykonane ręcznie z dbałością 
o najmniejszy detal. Bardzo polecam Wam 
drodzy Czytelnicy przystanie przynaj-
mniej na chwilę w tej galerii, jednak zapew-
niam, że ta chwila zamieni się w godziny, 
a pieniądze, które chcieliście wydać na 
drinki, zostawicie właśnie tutaj..  
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www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA

even the smallest detail. I recommend to all 
of you dear Readers stopping in this gallery 
at least for a minute. But at the same time 
I assure you that this minute will turn into 
hours, and you will leave the money you 
wanted to spend on drinks exactly here. 

to La Basilica Galeria. This is also the 
address at which you can visit the gallery 
where Piotr organizes modern jewellery 
exhibitions.

All the items in the gallery are unique 
masterpieces made with attention to each, 

tourists photograph each of them at least 
two times from every side.

I have got to know Piotr’s story and his 
beginnings in Barcelona but I’m not going 
to write about those difficult moments. 
Everyone experiences them at the begin-
ning of their career, and Piotr is a strong 
and witty artist, a most stubborn man, who 
perfectly knows what he wants. I guess the-
re is no such a force in the world that could 
win him over. Pedro, as they call him in 
Spain, find his fascinations in nature, vio-
lence and all sorts of suffering. A certain 
American client told him once “if you had 
been alive during modernism, Gaudi would 
have been your friend, and on the day he 
was struck by a tram you would have been 
there to save him...”.

Many clutched their heads in asto-
nishment at what Piotr was doing, but his 
intuition was right, and his courage helped 
him to realize his next projects.

Another gallery has opened just recently. 
La Basilica Galeria Perfume presents the 
best perfumes of the world. I will certainly 
visit also this place soon and most probably 
come back here every year, just like I return 
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ZDJĘCIA / PHOTOS: Koty 2 photostorytellers
MODELKA / MODEL: Aleksandra Stęplewska @AVANT Models

STYLISTA / STYLIST: Dobrochna Rawicka & Justyna Michalczak
ASYSTENTKA STYLISTY / STYLISTS ASSISTANT:  Małgorzata Ejmocka

MAKE-UP / MAKE-UP:  Julia Motylińska
FRYZURY / HAIR: Ewa Szkudlarek (Sylwia Kiliś Salon)

MIEJSCE / PLACE: STUDIO IP



Koszulka / Shirt: MATEUSZ TOMCZYK
Spódnica / Skirt: FANFARONADA
Naszyjnik / Necklace: 10 DECOART
Buty / Shoes: WŁASNOŚĆ STYLISTKI / STYLIST OWN

Koszulka / Shirt: INGA BUCZYŃSKA 
Naszyjnik / Necklace: SYLWIA CAŁUS
Sukienka / Dress: SYLWIA SNOCH 
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Opaska / Band: ANNA BLAUTH 
Spódnica / Skirt: MONNEQUIN
Bransoletki / Bracelets: ANNA BLAUTH
Koszulka / Shirt: INGA BUCZYŃSKA 

Opaska / Band: KOTO BIŻUTERIA 
Bluzka / Blouse: INGA BUCZYŃSKA





Opaska / Band: GRAVIKA
Kolczyki / Earrings: ADA KORDYS 
Pierścień / Ring: ADA KORDYS 
Sukienka / Dress: MoMi-Ko
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Opaska / Band: GRAVIKA
Kolczyki / Earrings: ADA KORDYS 
Pierścień / Ring: ADA KORDYS 
Sukienka / Dress: MoMi-Ko

Sukienka / Dress: DIFRIPERI 
Pierścień / Ring: ANNA BLAUTH
Kapelusz / Hat: WŁASNOŚĆ STYLISTKI / STYLIST OWN
Koszulka / Shirt: HENRY & VINCE



PIELĘGNACJA 
Zaczynamy od oczyszczenia 
skóry twarzy za pomocą wacika 
nasączonego mleczkiem lub 
płynem micelarnym. Następnie 
wmasowujemy w twarz lotion 
Kanebo Sensai, który spra-
wi, że cera będzie bardziej 
nawilżona.

MODELOWANIE TWARZY
Za pomocą grubego, rozło-
żystego pędzla aplikujemy 
na nawilżoną skórę podkład 
w odcieniu najbardziej zbli-
żonym na naturalnego. Gdy 
już cała twarz, szyja i okolice 
dekoltu zostaną pokryte flu-
idem, a smugi pędzla niewi-
doczne, całość wygładzamy 
transparentnym pudrem. 
Puder, w zależności od jego 
konsystencji, watro nakła-
dać największym pędzlem. 
Pod oczy możemy w razie 
potrzeby wsmarować nieco 
korektora.

w wewnętrznym kąciku oka 
oraz w sąsiedztwie łuku brwio-
wego. Dolną powiekę podkre-
ślamy grafitowym cieniem, ma-
lując cienką kreskę wzdłuż linii 
dolnych rzęs. Rzęsy malujemy 
maskarą wydłużająco-pogru-
biającą. Dla pogłębienia efektu, 
powieki ostatecznie podkre-
ślamy jeszcze jedną warstwą 
cienia z drobinkami.

WYKOŃCZENIE
Dla uniknięcia efektu zmęcze-
nia aplikujemy kolejną war-
stwę korektora pod oczami. 

Następnie modelujemy policz-
ki bronzerem, nakładając go 
nieco pod linią kości policzko-
wych, wyciągając rysy twarzy. 
Na tak przygotowane policzki 
nakładamy róż, tym razem 
na linii kości. Brwi modelu-
jemy kredką lub szczoteczką 
koloryzującą.

USTA
Pomadkę aplikujemy małym 
pędzelkiem lub specjalnym apli-
katorem. Całość wykańczamy 
bezbarwnym błyszczykiem by 
usta wydawały się soczyste.

OCZY
Powieki przydymiamy grafi-
towym cieniem. Następnie za 
pomocą czystego pędzelka roz-
mazujemy mocniejszy akcent 
od zewnątrz do wewnętrznego 
kącika oka. Na linii rzęs, przy 
użyciu cienkiego pędzelka 
rysujemy kreskę czarnym 
eyelinerem. Kreska może być 
nieco grubsza niż zazwyczaj, 
gdyż będziemy ją rozmazywać 
w stylu smoky eye. 
Kolejnym krokiem jest 
aplikacja srebrnego cienia 
z połyskującymi drobinkami 

KUSZĄCO  
W WALENTYNKI
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ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek

WIZAŻYSTKA
Anna Karczewska

MODELKA
Dorota Jackiewicz
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CARE
Begin with cleansing your facial 
skin with the use a cotton pad 
moistened with milk or micellar 
water. Next, pat Kanebo Sensai 
lotion in your face, which will 
moisturize your skin.

SCULPTING
Use a thick, wide brush to apply 
foundation to the moisturized 
skin. It should be similar in 
tone to the natural colour of 
your skin. Once your whole 
face and neck are covered with 
foundation and no streaks left 
by the brush are visible, smooth 
the effect with some transpar-
ent powder. Depending on its 
consistency, the powder should 
be applied with a larger brush. 
If necessary, put on a bit of con-
cealer under your eyes.

EYES
Smoke the eyelids with some 
graphite shadow. Now use 
a clean, small brush to smudge 
a more intense colour from 
the outer to the inner eye cor-
ner. Draw a black line at your 
eyelashes’ level with the use of 
a very thin brush. The line can 
be a bit thicker than usually 

because it will be smudged like 
in the smoky eye.

The next step is to apply a sil-
ver shadow with shimmering 
sparkles in the inner eye corner 
and under the eyebrow ridge. 
Drawing a thin line of some 
graphite shadow under the 
lower eyelashes, stress the lower 
eyelid as well. Apply lengthen-
ing and volumising mascara to 
your eyelashes. Finally, stress 
your eyelids with one more layer 
of the sparkling shadow to maxi-
mize the effect.

FINISHING
Add another layer of concealer 
under your eyes to make your 
face look less tired. Apply some 
bronzer to your cheeks slightly 
below the cheekbones. Now 
apply some rouge, although this 
time at the level of your cheek-
bones. Finish your brows with 
the use of a pencil or a colour 
brush.

LIPS
Apply the lipstick with a small 
brush or a special applicator. 
Finish your lips’ look with a neu-
tral gloss to make them look 
more juicy. 
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TOPÓW MAKIJAŻU  
/ MAKE-UP TOPS

TRENDY / TRENDS

KREM / CREAM
Cellular Performance Kanebo 
Sensai  
Esencja złuszczająca / Exfoliating 
Essence
349  PLN

PODKŁAD / FOUNDATION
Chanel Mat Lumiere
219 PLN

BRONZER / BRONZER
Brightening Finishing Powder  
Bobbi Brown Bronze Glow
250 PLN

EYELINER / EYELINER
Bobbi Brown eyeliner,  
Black Ink no.1
99 PLN

POMADKA / LIPSTICK
Bobbi Brown Sheer Lip Color,  
Pink Blossom no.4
115 PLN
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ALLURING VALENTINE’S DAY



Alergie, nietolerancje, problemy zdrowot-
ne… Kiedy dosięgają nasze dzieci, my rodzi-
ce stajemy na głowie żeby im pomóc. Jeden 
specjalista, drugi, dziesiąty, pięć pomysłów 
na diagnozę, trzysta pięć koncepcji na tera-
pię i leki, w końcu – jest! I się zaczyna. 

Tak więc dieta, Moje Maleństwo. W wy-
obraźni swojej stajesz przed Szanownym 
Potomkiem i zwracasz się doń tymi słowy: 
„od dziś Skarbie nie jesz czekolady, chip-
sów, lodów, ciasteczek, cukierków, liza-
ków, ba, nawet chlebka, bo to gluten, broń 
Boże serka i mleka bo skaza białkowa, 
mięsa z produkcji masowej, żadnej wędliny 
ze zwykłego spożywczaka, bo trująca (we-
getarianie pomijają ten wątek), olej tylko 
nierafinowany, jajko – jeśli już to wiejskie, 
warzywa tylko od rolnika, bo te w sklepie 
to…” Oddychasz głęboko i stopniowo odci-
nasz „dietetyczne zło”. I się zaczyna znów.

„O wszyscy Święci, przecież ty to dziec-
ko katujesz!” – słychać z lewej. „Biedne 
maleństwo! Ono nie ma dzieciństwa!” 
(z prawej). „Całkiem już oszalałaś, słysza-
łaś o ekoświrach?” (matka, brat, siostra, 
MĄŻ – O ZGROZO!). „Przecież nie ma do-
wodów, że to działa!” – grzmią miłośnicy 
redukowania świata li tylko do publikacji 
naukowych.

No tak… Rodzicu Drogi. Zachowaj 
jeszcze spokój święty i uśmiech na twarzy 
stojąc przed sklepową półką, na której pię-
trzą się produkty, z których żaden nie na-
daje się już do konsumpcji wedle Waszych 
nowych, wyśrubowanych norm. Zachowaj 

stoicki spokój próbując po raz kolejny 
ukręcić ciasto na naleśniki „bezbezbez” 
(dlaczego one się rozpadają?!), próbując 
wcisnąć kilka łyżek tej „świętej jaglanki” 
(dlaczego ona jest taka niedobra?!) w za-
ciśnięte usta upartego zalergizowanego 
jegomościa (lat kilka). Znacie to Drogie 
Mamy, Drodzy Tatusiowie? Witajcie w klu-
bie. Mam coś na pocieszenie. 

1. To się udaje! (nie od razu, 
powolutku, stopniowo, zanim 
wydrepczecie swoje nowe ścieżki 
i po zakupy, i w kuchni…).
2. Dziecię zdrowieje w oczach, 
a i my przy okazji.
3. Warto. Nie poddawajcie się. Już 
prawie kilkanaście tysięcy „sma-
koświrów” jest z Wami.

E N G L I S H T E X T

TASTE-THERAPY 
MOTHER PRAYS FOR 
PEACE AND QUIET  
IN THE KITCHEN
Allergies, intolerances, health problems… 
When they touch our children, we – the 
parents stand on our heads to help them. One 
specialist, second, tenth and five ideas for 
a diagnosis, three hundred and five concepts 
for therapy and medicines, and finally – here 
it is! And it starts. So here comes the diet, My 
Sweety. You stand in front of your Dearest 

Descendant in your imagination and you 
speak to him with words: “From now on, 
you don’t eat chocolate, chips, ice-creams, 
cookies, sweets, lollipops, even bread since it 
is gluten, you cannot touch cheese and milk, 
because of milk allergy, meat from mass pro-
duction, any kinds of ham from a typical store, 
since they are poisonous (veggies will omit 
this one), you can eat only refined oils, eggs 
– only from the countryside, vegetables only 
from the farmer, because those from the shops 
are…” You breathe deeply and enumerates 
‘the diet evil’. And it starts again. 

“Oh, all Saints, you really torment this 
little child!” you hear from the left. “Poor little 
thing! It does not have its childhood!” comes 
from the right. “You really went mad, did you 
hear about ecofreaks?” thunder the lovers of 
world reduction only for the purpose of sci-
ence publications. 

Well… Dear Parent. Please, keep calm 
and smiling when standing in front of the 
shop shelve which is filled with products 
none of which is supposed to be consumed in 
accordance with your new, bumped norms. 
Keep totally calm when trying once again to 
prepare ‘free-free-free pancakes’ (why do they 
fall apart?!), trying to feed your stubborn al-
lergic child (several-year-old) having clenched 
teeth with several spoonfuls of this ‘great 
millet’ (why is it so bad?!). Do you, Dear Mums 
and Dads know it? Welcome to the club. I have 
something as a consolation. 

1. It really works! (Not from the 
beginning, slowly, gradually, until 
you beat your own routes both to the 
shops and in the kitchen…)
2. The child becomes healthier be-
fore your eyes as well as you do.
3.  It is worth it. Do not give up. 
Almost a dozen or so thousands of 
‘taste-freaks’ are with you.  

w kuchennej modlitwie o święty spokój

MATKA 
SMAKOTERAPIA
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IWONA ZASUWA 
 
food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafascynowana 
leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, 
mama małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień 
pracuje na scenie, od 17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą 
łatwość wymyślania ciekawych przepisów mimo ograniczeń 
dietetycznych, jakie musiała zastosować w swojej kuchni. 
Przez Czytelników nazywana Królową Kaszy Jaglanej.  
Pracuje nad pierwszą częścią książki. 

FOT. MAGDALENA PAWLAK
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Mera Spa Hotel na stałe zadomowiła się w świadomości mieszkańców 
Trójmiasta i okolic. Niemal dwa lata od uroczystego otwarcia nie ma chyba 
osoby, która nie słyszałaby o tutejszych zabiegach i masażach bazujących 

na naturalnych metodach pielęgnacji, wykorzystujących dobrodziejstwa 
pełne morskich inspiracji. Na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy Mera 
Spa została dwukrotnie wyróżniona w konkursie SPA Prestige Awards. 
Wraz z rozpoczęciem nowego 2014 roku, Mera Spa, zgodzie z filozofią 

sezonowości, oferuje szeroki wachlarz zabiegów i pakietów weekendowych, 
które idealnie zregenerują nasze zmarznięte i zmęczone srogą zimą ciała.

TEKST
Agata Braun

ZDJĘCIA
Źródło: Mera SPA Hotel

dy za oknami szaleje mroźny wiatr i śnież-
ne zamiecie, jedyne, na co ma się ochotę, 
to odrobina ciepła i komfortu. Zazwyczaj 
w takich sytuacjach wybieramy herbatę 
malinową i ciepło oferowane przez ulubio-
ny koc. Może warto tej zimy zmienić nieco 
nastawienie i podarować sobie chwilę bło-
gości poza domowym zaciszem? Idealnym 
miejscem na tego typu zmianę zdaje się 
być sopocka Mera Spa, gdzie czeka nas 

holistyczne rozpieszczanie pośród saun, 
basenów i bogatej oferty rozgrzewająco-ko-
jących zabiegów dla ciała i ducha.

Wraz z nadejściem lutego spa zmienia 
swoje dotychczasowe menu, wzbogacając 
je o nowe ceremoniały będące odpowie-
dzią na potrzeby i pragnienia gości. Od 
lutego w zupełnie nowej ofercie zagoszczą: 
Ceremonia Złotych Alg, Pereł, Bursztynu 
oraz liczne masaże poprawiające kon-
dycję ciała i umysłu. Odwiedzającym 
Mera Spa zaproponowane zostaną także 
kąpiele w pokojach z widokiem na morze 
oraz skupione na efektywności działania 
i doprawione nutką niezbędnego relaksu 
zabiegi na twarz wykorzystujące kosmetyki 

francuskiej marki Ericson Laboratoire. 
Warto polecić masaże oraz pielęgnację 
ciała pełną uwodzących aromatów i odżyw-
czych preparatów Germaine de Capuccini, 
a także Organique.

Ze względu na fakt, iż drzwi Mera Spa 
są szeroko otwarte dla gości z Trójmiasta 
i okolic, mogą oni korzystać ze specjalnej 
oferty „Nieograniczonego Relaksu” – 
rezerwując dowolny masaż całego ciała, 
zabieg na twarz, ciało lub ceremonię, moż-
na przez cały dzień cieszyć się relaksem 
w strefie basenów i saun w cenie zabiegu! 
W swojej filozofii Mera Spa kładzie szcze-
gólny nacisk na rodzinność, toteż od lutego 
w ofercie znajdzie się specjalny pakiet 
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„Nieograniczonego Relaksu”, z którego 
można korzystać codziennie.

Mera Spa przygotowała także ofertę 
typową przyjacielską i bardziej rozryw-
kową – SPA Party – czyli wspólna zabawa 
z przyjaciółmi. Jest to ciekawa alternatywa 
dla osób planujących spotkanie firmowe, in-
tegrację, świętowanie sukcesu lub wieczór 
panieński. Wino musujące, relaksująca 
muzyka, zabiegi, ciepło, nieograniczony do-
stęp do zajęć i strefy basenów, a to wszystko 
w asyście przyjaciół – oto jak można dzielić 
się radością z ważnymi dla nas osobami. 
Mera Spa Party to idealne połączenie 
dobrej zabawy z błogością holistycznej 
przyjemności.

Nieodłączną częścią rodzinności jest ma-
cierzyństwo, stąd pomysł na pakiet zabiegów 
dla mam. Zarówno przyszłe jak i aktualne 
szczęśliwe mamy znajdą tutaj coś dla siebie. 
Wyszkoleni przez Y MasterClass Academy 
terapeuci Mera Spa są w stanie ukoić 
zmieniające się ciała kobiet w ciąży, a także 
pozytywnie wpłynąć na ich samopoczucie. 
Dzięki bezinwazyjnym zabiegom oraz ma-
sażom przygotowywanym w porozumieniu 
z położnymi, pracownicy Mera Spa potrafią 
otoczyć kobiety profesjonalną i pełną zrozu-
mienia opieką, która dobrze wpłynie zarów-
no na maluszka, jak i przyszłą mamę.

W roku 2014, bez względu na warunki 
atmosferyczne Mera Spa nie pozwoli o so-
bie zapomnieć, tym bardziej, że relaks jest 
tym, czego potrzebujemy po nie zawsze 
szczęśliwej trzynastce minionego roku.

E N G L I S H T E X T

WINTER RELIEF
Mera Hotel & Spa has permanent-
ly entered the consciousness of the 
inhabitants of Tri-City and the whole 
region. Nearly two years after its opening 
ceremony, there is probably no one who 
has not heard about the nature-inspired 
treatments and massages given here with 
the use of sea inspirations. Within those 
months Mera Spa was appreciated twice 
by the jury of SPA Prestige Awards. With 
the beginning of 2014, Mera Spa offers 
a wide array of treatments and weekend 
packages, which will recuperate our fro-
zen bodies tired of the fierce winter.

With icy cold winter and snowstorm out-
side, the only thing we wish for is a bit of 
warmth and comfort. In such moments, 
we usually choose raspberry tea and hide 
in our favourite blankets. But perhaps it 
is worth changing our attitude a little and 

offering ourselves moments of pleasure 
outside our homes? Mera Spa in Sopot is an 
ideal place for such a change. It offers ho-
listic relaxation among saunas and pools, 
as well as a rich offer of heat and soothing 
treatments for our bodies and souls.

With the coming February, the Spa 
changes its previous menu adding new 
ceremonies addressing its clients’ needs 
and desires. The new offer includes: 
the Golden Algae, Pearls and Amber 
Ceremonies and various massages im-
proving one’s mental and physical condi-
tion. Guests at Mera Spa will be also of-
fered baths in rooms with a view over the 
sea, as well as effective activities and re-
laxing face treatments using cosmetics by 
the French brand of Ericson Laboratoire. 
Massages and body treatments given 
with the use of wonderful fragrances and 
nourishing cosmetics by Germaine de 
Capuccini and Organique are also worth 
recommendation.

But Mera Spa opens its doors also to 
guests from Tri-City and the region. They 
can take the “Unlimited Relaxation” offer 
and book any body massage, face or body 
treatment or ceremony, which would give 
them also unlimited relaxation in the 
pools and saunas area for free throughout 
the whole day! The philosophy of Mera 
Spa is focused especially on the family 
spirit, so since February the offer also 

contains a special package of “Unlimited 
Relaxation” to be used every day.

Moreover, Mera Spa has prepared 
a friendlier and ligter point in the offer – 
a SPA Party to be enjoyed by larger groups 
of friends. It is an interesting alternative for 
people who would like to celebrate a success 
or plan business meetings, integration events 
or hen parties. Sparkling wine, relaxing mu-
sic, treatments, warmth, unlimited access to 
various activities and the pool area, and it all 
in the company of friends – this is how you 
can share your joy with your loved ones. Mera 
Spa Party is an ideal combination of fun and 
the bliss of holistic pleasure.

Motherhood is an inherent element of 
families, so Mera Spa has prepared a pack-
age for moms. Both mothers-to-be and 
present happy moms will find something 
for themselves in this offer. Trained at the Y 
MasterClass Academy, Mera Spa therapists 
can soothe pregnant women’s bodies and 
elevate their moods. The employees of Mera 
Spa use non-invasive treatments and mas-
sages prepared with midwives’ approval to 
lavish professional and understanding care 
on women. Such attention has a positive 
effect on both mothers and their babies.

Regardless of weather conditions, Mera 
Spa will be certainly very active in 2014, all 
the more so because relaxation is what we 
need after the often unlucky thirteen in the 
last year.



2011 roku Pomorskie odwiedziło 3,9 
miliona osób, rok później już 6,6 miliona. 
W odpowiedzi na to, przez ostatnie kilka lat 
Gdańsk i Gdynia podjęły ogromny wysiłek 
inwestycyjny aby sprostać tej ogromnej fali 
turystów. Rok 2014 będzie przełomowy, 
bo w najbliższym czasie chrzest przejdą 
dwie kluczowe inwestycje – Europejskie 
Centrum Solidarności oraz Gdański Teatr 
Szekspirowski, a następne dwie, czyli gdyń-
skie Muzeum Emigracji i Muzeum Drugiej 
Wojny Światowej, są już w drodze. Te obiekty 
mają szanse stać się nie tylko symbolami 
miast, ale też częścią tożsamości mieszkań-
ców regionu.

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI
GTS to obiekt, który ma przypomnieć, że 
nowoczesny polski (i nie tylko) teatr narodził 
się właśnie w Gdańsku.

Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Na 
przełomie XVI i XVII wieku bogaty i nowo-
czesny Gdańsk był jednym z najbardziej 
„szekspirowskich” miast w Europie. Często 
gościli tu angielscy aktorzy z najnowszym 
repertuarem z Londynu. To w Gdańsku 
powstał pierwszy polski teatr publiczny, 
datowany na 1610 rok (a więc zaledwie 11 
lat po słynnym The Globe!), architekturą 
nawiązujący do charakterystycznej sceny 
elżbietańskiej. Na deskach teatru, będącego 
jednocześnie szkołą fechtunku, wystawiano 
sztuki Szekspira jeszcze za jego życia – był to 
prawdopodobnie pierwszy obiekt tego typu 
poza Anglią.

Do tych tradycji nawiązała fundacja 
Theatrum Gedanense, współzałożona 
w 1993 roku przez obecnego dyrektora 
Teatru, prof. Jerzego Limona. Organizowała 
ona Gdańskie Dni Szekspirowskie, które 

Trójmiasto rozkwita.  
Dla turystów 

Goście z całego świata coraz tłumniej stawiają się na Pomorzu. 
Niewielu spodziewało się podwojenia ruchu turystycznego w ciągu 

niespełna dwóch lat, ale z pewnością nikt na to nie narzeka. 
W końcu turysta to pieniądze. Nietrudno się więc dziwić, że miasta 
inwestują. Inwestycje mają jednak nie tylko generować przychody 
dla gospodarki, ale, co równie ważne, być istotną bronią regionu 
Pomorskiego w walce o wyrazisty i rozpoznawalny wizerunek. 

 Wizualizacja holu budynku 
Europejskiego Centrum Solidarności

 Makieta projektu 
Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego 
autorstwa Renato 
Rizziego

ŹRÓDŁO : WWW.TEATRSZEKSPIROWSKI.PL

ŹRÓDŁO : STUDIO 1:1 DESIGN / WWW.ECS.GDA.PL

TEKST
Łukasz Tamkun
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z czasem przekształciły się w prestiżowy 
międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. 
Ogromny sukces przedsięwzięcia został 
przekuty w decyzję o budowie teatru.

Wartą 80 milionów złotych inwestycję 
przygotowano z ogromną starannością. 
Gmach będzie wyposażony we wszystko, 
co nowoczesny teatr powinien posiadać, 
włącznie z wielką, obrotową sceną. Budynek 
zaprojektowany przez Renato Rizziego 
skrywa dwie sceny – włoską i angielską. Ich 
kształt może zaskoczyć miłośników współ-
czesnego teatru, zostały bowiem przystoso-
wane do jak najwierniejszego odtworzenia 
teatru tak elżbietańskiego, jak i komedii 
dell’arte. Scena włoska, zwana pudełkową, 
jest oddzielona od widowni kurtyną i rampą, 
a angielska – jest zadaszonym amfiteatrem. 
Warto również dodać, że jest to pierwszy po 
drugiej wojnie światowej teatr dramatyczny 
w Polsce zbudowany od podstaw.

EUROPEJSKIE CENTRUM 
SOLIDARNOŚCI
Kolejną nowoczesną inwestycją z historią 
w tle jest siedziba Europejskiego Centrum 
Solidarności. Instytucja została powołana 
celem szerzenia ideałów i budowania pamię-
ci „Solidarności” oraz trudnych wydarzeń, 
których areną była Stocznia Gdańska. 

Ale ECS stanie się również przestrzenią  
do realizacji różnych form szerzenia dzie-
dzictwa „S”. Bowiem to nie tylko budynek – 
to także wiele inicjatyw: koncerty, wykłady, 
happeningi, warsztaty, wydarzenia arty-
styczne czy wystawy. Centrum włącza się 
także w aktualny dyskurs, zadając pytania 
o obecność ideałów „Solidarności” i sposoby 
ich realizacji dziś i w przyszłości.

Podobnie jak w przypadku Teatru, miej-
sce siedziby ECS jest również symboliczne 
– jest tuż obok sławnego głównego wejścia 
do Stoczni Gdańskiej i Pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970. Choć dziś są to już 
tereny postoczniowe, zachowały swój uni-
kalny, postindustrialny charakter i do niego 
właśnie nawiązuje siedziba ECS. Odważny, 
dla wielu wręcz szokujący budynek jeszcze 
przed oficjalnym otwarciem stał się jednym 
z symboli Gdańska i przedmiotem licznych 
dyskusji.

Monumentalna konstrukcja jest pokryta 
kortenowską stalą z powłoką ochronną do 
złudzenia przypominającą rdzę, co spra-
wia, że siedziba Europejskiego Centrum 
Solidarności wygląda więc jak kadłub 
wielkiego statku. Surowość budowli nawią-
zuje z jednej strony do tradycji Stoczni, ale 
z drugiej jest elementem zagospodarowania 
postindustrialnej przestrzeni, w obrębie któ-
rej powstaje rejon tzw. Młodego Miasta. 

E N G L I S H T E X T

TRI-CITY  
IS FLOURISHING.  
FOR TOURISTS

Guests from the whole world arrive in 
Pomerania in crowds. Few expected 
that tourism would double within less 
than two years, but certainly no one 
complains about this trend. After all, 
tourists mean money and a positive 
image. So no wonder that the cities 
decide on investments, which are 
supposed to not only generate 
income for the economy, but also 
– which is equally important – 
become an important weapon of the 
Pomorskie region in fighting for its 
distinctive and recognizable image.

3.9 million people visited Pomorskie in 2011. 
The number was already 6.6 million in the 
next year. In response to this growing trend, 
Gdansk and Gdynia have taken a consid-
erable investment effort to face up to this 
huge wave of tourists. The year 2014 is going 
to be crucial because two key investments 
will be christened in the near future – the 
European Solidarity Centre and the Gdansk 
Shakespeare Theatre – and two more are on 
the way – the Emigration Museum in Gdynia 
and the Museum of the Second World War in 
Gdansk. These objects are likely to become 
not only the symbols of the cities, but also 
a part of local inhabitants’ identity.

GDANSK SHAKESPEARE THEATRE
GST is an object that aims at reminding us 
that modern Polish (and not only Polish) the-
atre has been born exactly in Gdansk. 

Its location has not been chosen acciden-
tally. The rich and modern Gdansk was one 
of the most “Shakespearean” cities in Europe 
at the turn of the 16th and the 17th century. 
English actors were often coming here with 
the newest repertoire straight from London. 
The first Polish public theatre was opened 
exactly in Gdansk in 1610 (only 11 years after 
the famous Globe Theatre!). Its architecture 
was based on the characteristic Elizabethan 
theatres. The theatre, which was at the same 
time a fencing school, staged Shakespeare’s 
plays already in his time; it was probably the 
first object of this type outside England.

These traditions have been cherished by 
Theatrum Gedanense Foundation established 
in 1993 by Prof. Jerzy Limon, the current di-
rector of the Theatre. The Foundation started 
organizing the Gdansk Shakespeare Days, 

which later turned into the prestigious inter-
national Shakespeare Festival. This under-
taking has enjoyed such an enormous success 
that it promoted the idea to build a theatre.

Worth 80 million zlotys, the investment 
was prepared with elaborate care. The build-
ing will be equipped in everything a modern 
theatre needs, including a huge, revolving 
stage. It was designed by Renato Rizzi and 
as a result has two stages, an Italian and 
an English one. Their shape can surprise 
contemporary theatre lovers, since it was de-
signed with the aim of resembling both the 
Elizabethan theatre and commedia dell’arte. 
The Italian stage, also called a picture frame 
stage, is separated from the audience by 
means of a curtain and footlights, whereas 
the English stage is a roofed amphitheatre. 
It is also worth mentioning that this is the 
first dramatic theatre in Poland built from 
scratch after the Second World War.

EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE
The European Solidarity Centre is another 
modern investment with history in the 
background. The institution was founded to 
spread the ideals and treasure the memory 
of Solidarity and all the difficult events 
related to Gdansk Shipyard. Strikes that ulti-
mately ended the communist nomenklatura 
and began the collapse of the Eastern Bloc 
are an important contribution of Gdansk 
towards the history of the whole world.

Those events have the face of the living 
symbol of Gdansk, Lech Wałęsa, as well as 
thousands of anonymous shipyard workers 
who took part in the process. Their fate will 
be described exactly in ESC. The Centre will 
house a permanent exhibition dedicated to 
the most recent history and an area devoted 
to celebrating various forms of Solidarity 
heritage. Because ESC is not just a building 
– it means also many initiatives of various 
kinds: concerts, lectures, happenings, 
workshops, artistic events or exhibitions. 
The Centre engages also in the current dis-
course asking questions about the presence 
of Solidarity ideals and the ways they can be 
upheld today and in the future.

Just like in the case of the Theatre, 
the location of ESC is also symbolic – the 
Centre is situated right next to the famous 
main entrance to Gdansk Shipyard and the 
Monument to the fallen Shipyard Workers 
1970. Although today this land does not 
belong to the shipyard any more, it has main-
tained its post-industrial character, which is 
also what ESC refers to. The brave and possi-
bly even shocking building has become one 
of the symbols of Gdansk and topics of seri-
ous discussions even before its opening.
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Pod Gdańską 
Banderą

Gdańsk niezmiennie nie przestaje mnie 
fascynować. To miasto to prawdziwe bo-
gactwo historii, kultury, ciekawych miejsc, 
interesujących postaci i wydarzeń. To co 
najbardziej intryguje, to fakt, że jedynie wy-
daje nam się, że dużo wiemy o tym mieście. 
Wciąż możemy odkrywać jego tajemnice.

Kiedy stanąłem na czele Fundacji Gdań-
skiej postanowiłem, że czas odkryć kolejną 
niepoznaną stronę Gdańska. Przyznam, 
że ten pomysł od dłuższego czasu chodził 
mi po głowie, a bezpośrednim bodźcem 
do działania było podniesienie bandery na 
pięknym, odnowionym żaglowcu STS Zaru-
ski. Po remoncie, od razu stał się on prawdzi-
wą morską „gwiazdą”.

Gdańsk to port macierzysty wielu 
wspaniałych żaglowców. Osoby związane 
z morzem od lat znają takie jednostki jak 
Bonawentura, Bryza H, Antica czy Kapitan 
Borchardt, ale jeśli zapytać o nie mieszkań-
ców Trójmiasta i przyjezdnych gości, więk-
szość zrobi przysłowiowe „wielkie oczy”. A 
szkoda. Aby to zmienić Fundacja Gdańska 
zapoczątkowała projekt „Pod Gdańska 
Banderą”.

Naszym celem jest przybliżenie szerokiej 
publiczności sylwetek wybranych, stosun-
kowo dużych żaglowców. Są to: STS Generał 
Zaruski, s/y Bryza H, s/y Antica, s/y kpt. 
Borchardt, s/y Bonawentura, s/y Szkwał, 
s/y Korsarz, s/y Joseph Conrad. Choć ban-
dery są z definicji państwowe, celowo użyli-
śmy takiej właśnie, nieco umownej nazwy, 

aby uświadomić, jak ważne dla Gdańska są 
wybrane jednostki.

Każda jednostka została szczegółowo 
opisana. Znalazły się tu nie tylko historia i 
dane techniczne, ale także kontakt z arma-
torem oraz zdjęcia żaglowców. Dodatkowo 
wyróżniliśmy te jednostki, które zostały 
uhonorowane przez Prezydenta Gdańska 
prestiżowym „Listem Morskim”. 

Chcemy promować opisane jachty i 
żaglowce podczas imprez organizowanych 
przez Fundację Gdańską oraz za pośrednic-
twem mediów branżowych i regionalnych. 
Promocja i ułatwiony dostęp do jednostek 
przełożą się na częstsze kontakty z poten-
cjalnymi najemcami. Kosztowne w utrzyma-
niu mają więc większą szansę pozyskania 
klientów chętnych do przeżycia morskiej 
przygody, a uzyskane w ten sposób przycho-
dy pomogą w utrzymaniu żaglowców. Stop-
niowo będziemy poszerzać nasz projekt, 
wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno 
armatorów, jak i potencjalnych najemców. 
Planujemy także wydanie eleganckiego ka-
talogu prezentującego jednostki, który bę-
dzie ciekawą ozdobą targów i prestiżowych 
spotkań biznesowych. Z czasem chcemy też 
wzbogacić stronę o mapę, która pozwoli śle-
dzić rejsy każdej z opisanych jednostek.

Projekt „Pod Gdańską Banderą” łączy 
świat żeglarski ze światem biznesu oraz 
mieszkańców i turystów.

Zapraszam wszystkich na stronę www.
podgdanskabandera.pl lub na stronę Funda-
cji Gdańskiej aby przekonać się, czym jest 
nasz nowy projekt. Naprawdę warto! 

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Mateusz Kusznierewicz

E N G L I S H T E X T

UNDER THE  
GDANSK FLAG

Gdansk never ceases to fascinate me. The 
city is a true and rich source of history, 
culture and interesting places, people 
and events. What intrigues me most about 
Gdansk is that we think that we know a lot 
about the city, and in fact we can still unco-
ver its mysteries.

When I became the head of Gdansk 
Foundation, I decided to discover one more 
unknown side of Gdansk. I must admit that 
I had been toying with this idea for a long 
time, but the direct impulse came when a 
flag was hoisted on the beautiful, renovated 
STS Zaruski. It became a true sea “star” 

immediately after the renovation.
Gdansk is a home port to many ama-

zing sailing ships. People connected 
with the sea have known such ships as 
Bonawentura, Bryza H, Antica or Kapitan 
Borchardt for ages, but if we were to ask 
the citizens or guests at Tri-City about 
these vessels, most of them would just look 
at us with astonishment. And that’s a pity. 
In order to change this situation, Gdansk 
Foundation has initiated a project called 
“Under the Gdansk Flag”.

Our aim is to familiarize the public with 
several rather large sailing ships. These 
include: STS Generał Zaruski, s/y Bryza 
H, s/y Antica, s/y Kapitan Borchardt, s/y 
Bonawentura, s/y Szkwał, s/y Korsarz and 
s/y Joseph Conrad. Although flags are 
national by definition, we have chosen such 
a name for our initiative on purpose to 
highlight how much particular ships mean 
to Gdansk.

Each of them has been described in 
detail. Such a description contains not only 
historical and technical data, but also con-
tact to the shipowner and pictures of the 
ships. We have additionally underlined tho-
se ships that received the prestigious “List 
Morski” award from Mayor of Gdansk.

We want to promote the vessels during 
events organized by Gdansk Foundation 
and through trade and regional media. 
Promotion and improved access to the 
ships will result in more frequent contacts 
with potential renters. As a result, the 
vessels will have a greater chance to attract 
clients willing to experience a wonderful 
adventure at sea, and the money collected 
this way will be used to support their costly 
maintenance. We are going to gradually 
expand our project, making an effort to 
meet the wishes of both shipowners and 
potential renters. We are also planning to 
publish an elegant catalogue presenting 
the ships. The book could become an 
interesting decoration for fairs and presti-
gious business meetings. With the passing 
of time, we would also like to enrich the 
website with a map where we could track 
the movement of the ships.

The “Under the Gdansk Flag” project 
connects the world of sailing with the one 
of business and local people with tourists.

I would like to invite all of you to www.
podgdanskabandera.pl and to the website 
of Gdansk Foundation to see what our new 
project is about. It is really worth it! 

With regards,
Mateusz Kusznierewicz
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są trendy

Kilka lat temu na naszych ulicach sąsiedzi 
licytowali się w temacie znaczka zdobiącego 
maskę samochodu. Później zwarli się w ry-
walizacji o typ kostki brukowej na chodniku 
– wóz nie może przecież stać na klepisku 
niczym w pańszczyźnianej chacie. Dziś 
startujemy w zawodach na posesję, która 
dysponuje najliczniejszą ilością pojazdów 
również na kółkach, choć bez logo produ-
centa – śmietników. 

Posiadanie kubła na mokre i suche za-
częło być u nas obowiązkowe, tak jak posia-
danie dotykowego telefonu komórkowego. 
Obchodzenie się ze śmietnikami jest nawet 
bezpieczniejsze, nie wycierają opuszków 
palców jak telefony podczas permanentne-
go pocierania ekranu. A więc stoją dumnie 
przy ulicach willowych dzielnic nasze zielo-
ne i brązowe kubły, strzegąc naszych furtek 
niczym rzeźbione nieśmiertelne lwy z pia-
skowca. W odróżnieniu od tych ostatnich, 
nawet nie padną łupem złodzieja – strzeże 
ich bowiem sekretny chip. Ta inwazja ko-
szy, przyczynia się również do zmniejszania 
skali bezrobocia. Mikrofirmy mają robotę! 
Samochód typu combi z przyczepą oraz wy-
kwalifikowana ekipa obeznana w murarce 
stawiają nowe okazałe zagrody dla kubłów – 
biedaczyska nie mogą przecież moknąć. Na 
jednej z przepięknych ulic naszego miasta 
byłem światkiem takiego właśnie kunsz-
tu sztuki budowlanej. Właściciel z dumą 
poinformował mnie, że „tutaj panie wejdą 

nawet 4 śmietniki, ale na wszelki wypadek 
jest jeszcze miejsce na dwa kolejne”. To, 
że przy okazji zabetonowano trawę przed 
domem i wyrugowano okazały żywopłot, 
to przecież nawet lepiej, bo nie będzie ko-
nieczności strzyżenia i przycinania. Takie 
to eko myślenie. 

W trend segregacji włączeni byli od 
dawna zbieracze dóbr wszelakich popular-
nie zwani złomiarzami. Ludzie ci, niczym 
mrówki w leśnym ekosystemie, pozbawia-
ją miejski świat jego zbędnych odpadów. 
Pracują w świadomości, że pręty jakie pozy-
skują z bardziej lub mniej legalnego źródła, 
w trzewiach brzucha pieca hutniczego mogą 
się zamienić w części eleganckiej balustra-
dy. Zapytałem ostatnio naszego „dzielni-
cowego recyklingowca” czego mu życzyć 
w nowym roku 2014. Wyjawił mi, że martwi 
się niedługim pojawieniem się zamykanych 
pojemników na złom, stare telewizory, czy 
osobnym zakratowanym przydomowym 
więzieniem na zużyte lodówki. Dla niego to 
byłby prawdziwy armagedon.

Jestem eko, ale we własnym wydaniu. 
Liście i trawa lądują w kompoście. Butelki 
plastikowe i inne śmiecie przed wyrzuce-
niem do kubła zgniatam na specjalnej pra-
sie produkcji rąk własnych. Przypomina 
ona słynny zsyp na śmieci gdzie przeżywa-
li swój koszmar bohaterowie „Gwiezdnych 
Wojen”.

E N G L I S H T E X T

JUNKMEN  
ARE TRENDY
Several years ago my neighbours got into 
a bragging match about badges decorating 
the bonnets of their cars. Next they entered 
a competition for the type of cobblestone 
on the pavement. After all, their cars can’t 
stand in mud like in front of a peasant 
cottage. Today we compete for the proper-
ty with the biggest number of dustbins. 
They’re vehicles, too. They have wheels. 
But no famous logo.

Today, having a bin for wet and dry 
waste has become compulsory, just like 

having a touch-enabled mobile phone. 
Handling dustbins is even safer. They don’t 
rub the skin on our finger tips like phones 
do when we constantly touch the screen. 
So green and brown bins stand proudly on 
streets in exclusive residential districts, 
guarding our gates like immortal, carved, 
sandstone lions. As opposed to the latter, 
they are even safe from thieves thanks to 
a secret chip placed inside of them. This 
invasion of dustbins contributes also to 
falling unemployment. Microenterprises 
have a decent job! Station wagons towing 
trailers appear on the streets, and skilled 
crews of bricklayers build new, magnificent 
enclosures for bins. After all, these poor 
things can’t get wet, can they? I myself 
saw such a building masterpiece on one of 
the exquisite streets of our city. Proud of 
this structure, the owner said to me: “you 
see? It can house as many as four dustbins, 
but there is place for another two, just in 
case”. Well, at the same time grass in front 
of his house was concreted and a beautiful 
hedge was devastated. But perhaps it’s even 
better now – no need to cut or mow. This is 
what they call eco-thinking.

This waste sorting trend has involved 
also collectors of all kinds of goods, com-
monly known as junkmen. Like ants in 
ecosystem, these people deprive the urban 
world of all its needless waste. They work 
hard because they are aware that bars fo-
und in various places (and not necessarily 
in legal ways) can transform into parts 
of an elegant balustrade in the depth of 
a furnace. I recently asked our local “waste 
sorter” what I could wish him for 2014. 
He told me that he was worried about the 
approaching vision of locks in containers 
for junk and old TV sets or separate barred 
prisons for worn-out fridges. It would be 
a true Armageddon for him.

I am eco but in my own way. Leaves and 
grass end up composted. I use a hand-made 
press to squash up plastic bottles and other 
waste before I throw them into the bin. The 
press resembles the famous rubbish chute 
where the main characters of Star Wars 
survived their nightmare.
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Turystyka 
jest trendy

W jakim kierunku rozwija się branża turystyczna, jakie ma 
perspektywy i możliwości, a przede wszystkim, jak może zastosować 

najnowsze rozwiązania – na te pytania odpowiedź będzie można 
znaleźć 28 marca na konferencji „Nowe Trendy w Turystyce”.

ZDJĘCIA
Źródło: Organizatorzy

Organizowane przez Gdańską Organizację 
Turystyczną wydarzenie jest jednym z więk-
szych tego typu przedsięwzięć w regionie. 
Po raz piąty już pod koniec marca do Gdań-
ska zawitają przedstawiciele biznesu i bran-
ży turystycznej. Dlaczego to takie ważne? 

– Rynek usług turystycznych ulega cią-
głym przemianom. Wpływają na to czynniki 
gospodarcze, technologiczne, społeczne, 
a nawet polityczne. Dlatego taka konferen-
cja jest bardzo ważna dla branży – mówi 
Anna Bartoszewicz-Pajka, Wiceprezes GOT-
-u. Przemianom towarzyszą rosnące ocze-
kiwania turystów oraz nowe rozwiązania, 
czekające na umiejętne ich wykorzystane. 
Tegoroczna konferencja poruszy więc m.in. 
rynek turystyki medycznej i jego potencjał 
oraz najnowsze trendy turystyki kulturowej. 
Prelegenci skupią się również na ostat-
nim wzroście liczby turystów z Obwodu 
Kaliningradzkiego i idącym z tym faktem 
korzyściom.

Warto nadmienić, że równolegle do kon-
ferencji odbędą się panele z zakresu marke-
tingu online oraz turystyki biznesowej i ku-
linarnej. Poprowadzą je prezesi i eksperci 
firm Symposium Cracoviense, Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz 
TravelCamp. Szczególnie ciekawie zapowia-
da się ten ostatni panel, w którym weźmie 
udział 12 specjalistów. Głównym tematem 
tegorocznego spotkania jest przenikanie się 
tradycji i awangardy w ofercie turystyki kuli-
narnej Pomorza. Zresztą to główny problem, 
nad którym pochylają się dziś specjaliści 
branży – jak korzystać z nowoczesności, 
jednocześnie nie zapominając o tradycji? 

– Wierzę, że nowe trendy, które obserwuje-
my w turystyce, będą dla nas szansą, a nie 
zagrożeniem. Turyści oczekują emocji i inte-
rakcji, a wzrost mobilności czy multitasking 
to zjawiska, które warto wykorzystać w celu 
przyciągnięcia większej liczby turystów 
– mówi Anna Górska, prezes Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej.

Więcej informacji na stronie www.trendywturystyce.pl. 

E N G L I S H T E X T

TOURISM IS TRENDY
More than 7000 business meetings 
took place in Gdansk and the region in 
2013! This result constitutes above 2000 
events more than in 2012 and can be 
considered a huge success of the local 
business and, although it may sound 
immodest, also of Gdansk Convention 
Bureau GOT.

Organized by Gdansk Tourist Organization, 
the event is one of the biggest initiatives 
of this kind in the region. Representatives 
of tourist business and trade will come to 
Gdansk for the fifth time already towards 
the end of March. Why is it so important?

“The tourist services market is un-
dergoing constant changes. They are 
influenced by economic, technological, 
social and even political factors. This is 
why such a conference is crucial for this 
industry,” says Anna Bartoszewicz-Pajka, 
Vice-President of the Board of GTO. These 

changes are accompanied by tourists’ 
increasing demands and new solutions 
waiting to be competently adopted. Among 
others, this year’s conference is going to 
raise the issues of medical tourism and 
the newest trends in cultural tourism. 
Speakers are also going to focus on the re-
cent growth in the number of tourists from 
the Kaliningrad Oblast and the benefits 
delivered by this situation.

It is worth mentioning that panel 
discussions on on-line marketing and bu-
siness and cultural tourism will take place 
parallel with the conference. They will 
be held by chairpeople and experts from 
Symposium Cracoviense, the Pomorskie 
Tourist Board and TravelCamp. The last 
panel promises to be especially intere-
sting. 12 specialists are going to take part 
in this year’s meeting whose main topic is 
the merging of traditions and avant-garde 
in the culinary tourism offer of Pomorskie. 
As a matter of fact, this is also the main 
problem faced today by the specialists 
from the industry: how to make use of 
modernity and at the same time not forget 
about traditions? “I believe the new trends 
we observe in tourism are going to become 
its chance, not a threat. Tourists expect 
emotions and interaction, and the increase 
in mobility or multitasking are pheno-
mena we should use to attract even more 
guests to our region,” says Anna Górska, 
President of the Board of Gdansk Tourist 
Organization. 

For more information see www.trendywturystyce.pl.





akim miejscem, idealnym 
do organizacji zarówno 
dużych, jak i małych im-
prez okolicznościowych, 
jest PGE ARENA Gdańsk. 
Studniówka dla wszyst-
kich klas maturalnych ze 

szkoły? Wesele dla 200, a może nawet 500 
gości? A może kameralne przyjęcie z okazji 
chrzcin, czy może wieczór kawalerski dla 
pana młodego w otoczeniu, które jest naj-
bliższe jego życiowemu hobby? Na wszyst-
kie te pytania odpowiedź brzmi – TAK, do 
organizacji tych imprez najlepszy jest jeden 
z najpiękniejszych stadionów na świecie – 
PGE ARENA Gdańsk.

Restauracja PGE ATOM Club to eleganc-
ka, klimatyzowana sala o powierzchni ok. 
1600 m2, którą można podzielić mobilnymi 
ścianami na dwa zamknięte pomieszczenia. 
Na zewnątrz restauracji, na tzw. trybunie 
VIP-owskiej, rozpościera się olbrzymi taras 
umożliwiający organizację poczęstunku 
na świeżym powietrzu z przepięknym 
widokiem na murawę. To właśnie w PGE 
ATOM Club organizowane są największe 
uroczystości: studniówki, wesela, czy duże 
konferencje. Okna restauracji zapewniają 
jedyny w swoim rodzaju widok na murawę 
gdańskiego stadionu.

Ale była 
impreza!
Jak połączyć swobodny klimat imprezy rodzinnej z wyjątkową 
i niezapomnianą scenerią wyprawianej uroczystości? Czy jest 
to możliwe do zrealizowania? Oczywiście, chociaż na pewno 
nie łatwe. Jednak okazuje się, że są miejsca, w których to 
połączenie jest bardzo naturalne, a dzieje się tak dzięki dobremu 
zrozumieniu oczekiwań klienta i świetnej bazy lokalowej. 
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Jeśli myślimy o mniejszym przyjęciu, 
ale nadal pragniemy zachwycić gości 
niepowtarzalnym widokiem na mogące 
pomieścić 40 tysięcy gości trybuny, można 
zdecydować się na zorganizowanie imprezy 
w jednej z dostępnych na PGE ARENIE lóż: 
10 lub 20 osobowych. Loże na PGE ARENIE 
doskonale nadają się na mniejsze, kameral-
ne uroczystości rodzinne, podczas których 
nie trzeba słuchać gwaru całej restauracji. 
Kelnerzy doniosą zamówione pyszne dania 
prosto do loży, a jej wyposażenie to komfort 
i wysoka funkcjonalność najnowocześniej-
szego sprzętu ICT. 

Równie wyjątkowym miejscem na 
stadionie jest T29 Restaurant & Sports 
Pub – największy pub sportowy w Polsce. 
Wyjątkowy wystrój pubu: na ścianach ar-
tystyczne murale przedstawiające kibiców, 
zdjęcia starych składów Lechii, gustowne, 
zielone oświetlenie, a przede wszystkim 
ponad 30 monitorów telewizyjnych, na 
których kibice zwykli oglądać wyjazdowe 
mecze Lechii Gdańsk, sprawiają, że nie 
ma drugiego takiego miejsca w Gdańsku. 
Odbywały się tu już i mniejsze wesela (do 
200 gości), i chrzciny, często również 
urodziny małych mężczyzn, którzy po 
emocjach związanych z wyścigami gokar-
towymi czy zjeździe kolejką tyrolską spod 
dachu stadionu i nad jego murawą, bawili się 
potem w pubie, grając w piłkarzyki, darty 
czy ping-ponga.

Doskonała lokalizacja stadionu, monito-
rowane parkingi, nowoczesne wyposaże-
nie sal, unikalne możliwości reklamy oraz 
wykwintna kuchnia sprawią, że każde 
wydarzenie organizowane z nami będzie 
wyjątkowe. Dzięki naszemu doświadczeniu 
jesteśmy w stanie kompleksowo i profesjo-
nalnie zorganizować każde spotkanie i każ-
dą imprezę na PGE ARENIE.

Wszystkie możliwości przygotowania 
imprez okolicznościowych, które mogą być 

również wzbogacone dodatkowymi atrak-
cjami oferowanymi na PGE ARENIE, można 
znaleźć na: www.pgearena.gdansk.pl. 

E N G L I S H T E X T

WHAT A PARTY!
How to combine the casual atmosphere 
of a home party with unique and 
unforgettable scenery set for 
a ceremony? Is that even possible? Of 
course it is, although it is certainly not 
that easy. But it turns out that there 
are places where this combination is 
very natural. And everything thanks to 
a proper understanding of customers’ 
needs and excellent accommodation 
resources.

PGE ARENA Gdansk is one of such places, 
ideal for organizing both major and smaller 
special events. A pre-graduation ball for all 
final classes from a high school? A wedding 
for 200 or even 500 guests? Or perhaps 
a small christening party or a stag party for 
the groom in a place that is so close to his 
favourite hobby? The answer to all those 
questions is YES. PGE ARENA Gdansk, one 
of the most beautiful stadiums in the world, 
is the best place to organize all those events.

PGE ATOM Club is an elegant, air-con-
ditioned restaurant with an area of about 
1600 sq m, which can be divided into two 
closed rooms with the use of mobile partition 
walls. Outside the restaurant, there are the 
so-called VIP stands with a huge terrace, whe-
re one can organize a small party with a be-
autiful view over the field. And this is exactly 
PGE ATOM Club that holds all the greatest 
events: pre-graduation parties, weddings or 
large conferences. Windows in the restaurant 
give its customers the a one-of-a-kind view 
over the field of the stadium in Gdansk.

And if you would like to organize a smal-
ler party but still delight your guests with 
the unique view over stands for as many 
as 40 thousand people, you can decide to 
hold the event in one of the boxes available 
in PGE ARENA. The stadium offers boxes 
for 10 or 20 people, all of which are perfect 
for smaller family parties held without the 
hubbub of voices coming from the whole 
restaurant. Waiters bring all the delicious 
food ordered by the guests directly to the 
box, which is also provided with comforta-
ble and highly functional and up-to-date ICT 
equipment.

T29 Restaurant & Sports Pub, the big-
gest sports pub in Poland, is another special 
place at the stadium. With its artistic murals 
depicting supporters, photos of past Lechia 
Gdansk line-ups, tasteful green lighting 
and most of all more than 30 TV screens to 
watch away matches played by Lechia, the 
pub has exceptional decor that makes it the 
only place of its kind in Gdansk. Customers 
have been choosing this place to organize 
smaller weddings (up to 200 guests), chri-
stening parties and often birthday parties 
for young men, who enjoyed themselves in 
the pub playing table football, darts or pin-
g-pong after intense emotions experienced 
during go-kart races or zip-lining from un-
der the stadium’s ceiling and over its field.

Because of its perfect location, the mo-
nitored parking area, modern equipment, 
unique advertising possibilities and haute 
cuisine, the stadium turns every event or-
ganized here into an unforgettable celebra-
tion. Thanks to our experience, we are able 
to organize every meeting and every party 
in PGE ARENA in a comprehensive and pro-
fessional manner.

For more information about all the pos-
sible special events to be organized at the 
stadium and additional attractions offered by 
PGE ARENA see: www.pgearena.gdansk.pl. 
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ilka tygodni zajęła nam analiza ankiet 
statystycznych, które nadesłały po-

morskie obiekty do końca stycznia 
2014 roku. Choć dane wciąż spły-

wają już teraz wiemy, że rok 2013 
był wyjątkowy udany dla lokal-

nej branży związanej z prze-
mysłem spotkań. Hotele, 

centra konferencyjne, 

Gdańsk na topie!

ANNA GÓRSKA

Prezes zarządu Gdańskiej  
Organizacji Turystycznej

INWESTOR / INVESTOR

Ponad 7000 spotkań biznesowych odbyło się w Gdańsku i Regionie 
w 2013 roku! To ponad 2000 wydarzeń więcej niż w roku 2012 i ogromny 

sukces lokalnej branży (i nieskromnie powiemy – również nasz).
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obiekty sportowe, kulturalne, tzw. unique 
venues, Profesjonalni Organizatorzy 
Spotkań (PCO) i inni usługodawcy mogą 
być zadowoleni.

W 2013 roku w Gdańsku i regionie odbyło 
się 7186 spotkań biznesowych (5098 w roku 
2012), w których łącznie uczestniczyło ponad 
630000 krajowych i zagranicznych delega-
tów (400492 w roku 2012). To bardzo wyraź-
ny wzrost i sygnał, że Gdańsk ma aspirację 
nie tylko utrzymać się w czołówce krajowych 
destynacji konferencyjnych, ale również być 
silną konkurencją dla innych europejskich 
miast. Szczególnie, że znacząco wzrosła 
liczba spotkań o charakterze międzynaro-
dowym – z 525 w 2012 roku do 832 w roku 
2013. Gdańsk konkurujący z Bratysławą czy 
Liverpoolem – dlaczego nie? W niedawno 
opublikowanym rankingu branżowego 
portalu kongres-magazine.eu Gdańsk został 
wymieniony jako jedna z top destynacji kon-
ferencyjnych w Europie w 2013 roku. Cel na 
rok 2014: powtórzyć ten sukces.

Wzrost liczby spotkań odnotował nie tyl-
ko Gdańsk, ale również Sopot (1056 spotkań 
w 2013 w porównaniu do 794 roku 2012) oraz 
tzw. region obejmujący pomorskie obiekty 
poza Gdańskiem, Gdynią i Sopotem (1213 
spotkań w 2013 i 880 w roku 2012). Bardzo 
dobry wynik Sopotu i regionu to dowód na 
to, jak szeroką i bogatą ofertą konferencyjną 
może pochwalić się województwo pomor-
skie. I choć Gdańsk wciąż pozostaje stolicą 
konferencyjną regionu i jego liderem to swo-
ją szansę w turystyce biznesowej odkryło 
całe pomorskie.

Wszystkie ankiety zostaną podsumo-
wane w raporcie statystycznym Gdańsk 
Convention Bureau GOT, który zostanie 
opublikowany w II kwartale 2014 roku. Ta 
długo wyczekiwana przez branżę publikacja 
będzie zawierała informacje o tym, ile w tu-
rystyce biznesowej działo się w Gdańsku 
i regionie w 2013 i tym samym, jak efektyw-
ne są działania lokalnej branży i Gdańsk 
Convention Bureau GOT. Dla nas, zespołu 
Gdańsk Convention Bureau GOT, raport 
jest szczególnie ważnym miernikiem projek-
tów, które realizujemy. 

Najprawdopodobniej w maju zostanie 
opublikowany raport Poland Convention 
Bureau POT zawierający dane statystyczne 
z całej Polski. Na którym miejscu w tym 
zestawieniu będzie Gdańsk? Liczymy, że 
w pierwszej trójce najpopularniejszych 
destynacji konferencji w Polsce, zaraz za 
Warszawą i Krakowem. Mocno po piętach 
depczą nam wprawdzie Poznań i Katowice, 
ale po tak intensywnym roku 2013 
Gdańskowi należy się podium.  
Let’s Gdańsk! 

E N G L I S H T E X T

GDANSK ON TOP!
More than 7000 business meetings 
took place in Gdansk and the region in 
2013! This result constitutes above 2000 
events more than in 2012 and can be 
considered a huge success of the local 
business and, although it may sound 
immodest, also of Gdansk Convention 
Bureau GOT.

It took us several weeks to analyse statisti-
cal questionnaires we had received from 
Pomeranian objects until the end of January 
2014. And although information still pours 
in to us, we already know that 2013 was 
an unusually successful year for the local 
companies engaged in the meeting industry. 
Hotels, conference centres, sport and cul-
tural facilities, the so-called unique venues, 
Professional Conference Organisers (PCOs) 
and other service providers can be satisfied.

7186 business meetings took place in 
Gdansk and the region in 2013 (compared 
with 5098 meetings in 2012). Altogether, 
they were attended by more than 630,000 
delegates from the country and abroad 
(400,492 in 2012). The increase is very 
distinct and signals that Gdansk aspires to 
not only remain one of the top Polish confe-
rence destinations but also become a strong 
competitor for other European cities. 
Especially that the number of international 
meetings rose from 525 in 2012 to 832 in 
2013. Gdansk competing with Bratislava or 
Liverpool? Why not? A recently published 
ranking on kongres-magazine.eu ranked 
Gdansk among the top most attractive con-
ference destinations in Europe in 2013. Our 

aim for 2014: repeat this success.
The increase in the number of meetings 

was noted by not only Gdansk but also 
Sopot (1056 meetings in 2013 compared 
with 794 meetings in 2012) and the so-called 
region including Pomeranian facilities 
outside Gdansk, Gdynia and Sopot (1213 
meetings in 2013 versus 880 in 2012). Such 
good results of Sopot and the region prove 
that Pomorskie has good reasons to boast its 
wide and rich conference offer. And altho-
ugh Gdansk still remains the leader in the 
region and its conference capital, the whole 
Pomorskie has recognized its chances in 
business tourism.

All questionnaires will be summarized 
in a statistical report delivered by Gdansk 
Convention Bureau GOT in the 2nd quarter 
of 2014. This long-awaited publication will 
contain information on how many business 
events took place in Gdansk and the region 
in 2013, and at the same time some assess-
ment about the effectiveness of activities un-
dertaken by the local industry and Gdansk 
Convention Bureau GOT. As the team of 
Gdansk Convention Bureau GOT, we con-
sider this report a particularly important 
measure of the projects we realize.

Also Poland Convention Bureau POT is 
going to publish a report. It will most pro-
bably appear in May and contain statistical 
data from the whole country. What place in 
the ranking will Gdansk take? We hope our 
city finds its place on the very podium of the 
most popular conference destinations in 
Poland, right behind Warsaw and Cracow. 
Indeed, Poznan and Katowice are close on 
our heels, but Gdansk definitely deserves 
the top after such an intensive year!
Let’s Gdansk! 

INWESTOR / INVESTOR

W niedawno opublikowanym rankingu 
branżowego portalu kongres-magazine.

eu Gdańsk został wymieniony jako 
jedna z top destynacji konferencyjnych 
w Europie w 2013 roku. Cel na rok 2014: 

powtórzyć ten sukces.
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O społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (w skrócie  
CSR – Corporate Social Responsibility) mówi się w Polsce od ponad 
dekady. W powszechnej świadomości jest to jednak domena wielkich 
firm i ważny, choć kosztowny instrument marketingowy.

Czy mała firma może być firmą odpowiedzial-
ną społecznie? Jak można realizować takie 
działania? Dzięki współpracy Pracodawców 
Pomorza i Akademii Morskiej w Gdyni prze-
prowadzone zostało badanie wśród mikro 
i małych przedsiębiorstw, członków PP, które 
miało przynieść odpowiedź na te pytania. 

Jego wyniki wskazują, że społeczna odpo-
wiedzialność w małych przedsiębiorstwach 
nie jest wynikiem kalkulacji biznesowych, 

ale jest konsekwencją przełożenia zasad, 
wartości i potrzeb właścicieli i pracowników 
na charakter działalności gospodarczej. 
Znajomość koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności wśród badanych firm jest 
zróżnicowana, większość nie ma strategii 
społecznej odpowiedzialności, a działania 
tego rodzaju podejmuje spontanicznie. 

Korzyść ze społecznej odpowiedzialno-
ści to przede wszystkim satysfakcja osobista 
właścicieli i osób zaangażowanych w dzia-
łania. Poza tym poprawa relacji z pracowni-
kami (wzrost motywacji, lojalności, lepsza 
atmosfera pracy). Nie bez znaczenia są też 
korzyści, jakie firmy dostrzegają w otocze-
niu (np. wizerunek, zaufanie, wyróżnik, 
pozyskiwanie klientów). Głównymi prze-
szkodami w realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności są koszty, brak czasu 
i trudne do zdefiniowania korzyści. 

Jeżeli firmy angażują się w społeczną 
odpowiedzialność to nie dostrzegają wsparcia 
z zewnątrz. Społeczna odpowiedzialność nie 

jest promowana ani doceniana w wyborze 
kontrahenta. Badani postulują, aby w przetar-
gach, obok ceny brane pod uwagę były także 
inne kryteria, w tym społeczna odpowiedzial-
ność – tę jednak trudno zmierzyć.

E N G L I S H T E X T

CAN A SMALL  
ENTERPRISE BE 
RESPONSIBLE?
Poles have been talking about Corporate 
Social Responsibility (CSR) for a decade. 
But in the public consciousness it has 
been the domain of big companies 
and an important, though expensive 
marketing instrument.

Can a small company become a social-
ly responsible enterprise? How can it 
realize such activities? A research has 
been carried out among micro and small 
enterprises, the members of the Employers 
of Pomerania (EoP), thanks to coopera-
tion between EoP and Gdynia Maritime 
University.

Its findings show that social responsi-
bility in small enterprises is not a result of 
business calculations but the consequence 
of putting employers’ and employees’ 
rules, values and needs in practice of the 
companies’ business activities. The level 
of knowledge about the concept of social 
responsibility among the companies in 
question is diversified. Most of them have 
not developed a social responsibility 
strategy but rather perform such activities 
spontaneously.

The benefits of social responsibility 
include most of all personal satisfaction of 
the owners and people engaged in such ac-
tivities, as well as better relations with em-
ployees (increase in motivation and loyalty, 
nicer atmosphere at work). It is not without 
significance that social responsibility 
influences also corporate environment 
(for example corporate image, reliability, 
capturing new clients) and becomes a char-
acteristic feature of the company. The 
main obstacles to realizing this concept 
are costs, lack of time and the fact that its 
benefits are difficult to define.

Companies that engage in social re-
sponsibility do not notice external support; 
social responsibility is not promoted or ap-
preciated while choosing a contracting par-
ty. Enterprises examined in the research 
call for including in tenders not only prices 
but also other criteria, such as corporate 
responsibility. The problem is, however, 
that it is difficult to measure. 

Czy mały może być 
odpowiedzialny?

DR EDYTA SPODARCZYK
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Sierra Apartments is a new investment being built in the area 
of one of the most exclusive golf fields in Europe – Sierra Golf 
Club. The investment comprises four 2-storey buildings with 
a usable loft, completely with a basement in which there are 
altogether 104 residential premises. In each building there will be 
about 26 apartments with a different surface area and structure. 
Thanks to this differentiation, everyone can choose an apartment 
that optimally suits their needs and requirements. In the offer of 
Sierra Apartments there will be 1,2,3-room flats with an entresol 
or without it of a surface area from 35.9 to 64.8 m2 and an 
underground parking space. An underground parking area will 
also be available for residents and guests.

Sierra Apartments is also a dreamed place and proposal for those 
who treat golf like a natural duty. A possibility to rent gives an 
unlimited opportunities for advanced and beginner players. 
Everyone who plays or wants to play golf will be able to do it 
within our Center from very early hours until dusk. An added 
value is breakfast and morning coffee in the terrace with a view 
to the golf field, without a necessity to go there.

Sierra Apartments

Sierra Golf Club
World class golf in Poland

SIERRA GOLF CLUB
PĘTKOWICE
84-200 WEJHEROWO

PHONE +48 58 778 49 00
FAX +48 58 778 49 01
SIERRAGOLF@SIERRAGOLF.PL WWW.SIERRAGOLF.PL



MAŁE I ŚREDNIE  
FIRMY W STREFIE
O tym, co zawdzięczają działalności w Pomorskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, ale też gdzie tkwią ich własne 
źródła sukcesu, opowiadali w Gdańskim Parku Naukowo-
Technologicznym przedsiębiorcy z małych i średnich firm.

ały Biznes, Duże Korzyści”, czyli pierwsza 
konferencja z cyklu „Dbamy o dobrą markę 
polskiej gospodarki” zgromadziła przedsta-
wicieli pomorskich przedsiębiorców, samo-
rządów, instytucji otoczenia biznesu oraz 
zarządy specjalnych stref ekonomicznych 
z całego kraju.

Witając uczestników konferencji, 
Prezes Zarządu PSSE sp. z o.o. Teresa 
Kamińska podkreśliła istotę MŚP.

– Chcemy pokazać, że tak naprawdę 
potęgą gospodarki polskiej są właśnie małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Mały biznes, 
duże korzyści – jeśli chodzi o rozwój gospo-
darki, zatrudnienia, rozwój społeczny.

Przedstawiciel Ministerstwa 
Gospodarki, dyrektor Departamentu 
Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak 
przedstawił zarys możliwości wsparcia 
w ramach przygotowanych programów 

ENGLISH 
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STARTS AT 
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Anna Pilachowska
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Konferencja była okazją do wręczenia 
zezwoleń na działalność w Pomorskiej SSE 
czterem nowym firmom:  
Garos Polska sp. z o.o. , Kreis Pack sp. 
z o.o., Tapflo sp. z o.o., Ekoinbud sp. z o.o.

GAROS POLSKA
Firma z Bydgoszczy ze skandynawskim 
kapitałem. Specjalizuje się w produkcji 
maszyn i urządzeń do peklowania mięsa, 
drobiu i ryb – od projektu do produkcji, 
rozwoju, instalacji i wsparcia. Jest 
reprezentowana na całym świecie poprzez 
rozbudowaną sieć partnerów dystrybutorów.

KREIS PACK
Producent opakowań jednorazowych. Od 
2002 roku jedynym jej właścicielem jest 
Jürgen Kreis. Dziś Kreis Pack Sp. z o.o. 
oraz KIV Kreis GmbH (druga spółka 
będąca własnością Jürgena Kreisa) tworzą 
razem grupę KREIS GROUP. Główna 
siedziba spółki niemieckiej znajduje się 
w Eltville nad Renem, główna siedziba 
firmy w Polsce, magazyn i zakład 
produkcyjny jest w Niepruszewie.

TAPFLO
Firma z Tczewa specjalizuje się 
kompleksowych rozwiązań – maszyn 
i instalacji, głownie pomp dla sektora 
chemicznego i petrochemicznego, 
spożywczego, farmaceutycznego, 
kosmetycznego,  papierniczego, 
oczyszczalni ścieków. Pompy Tapflo 
są ważnym elementem wyposażenia 
instalacji służących do transportu 
cieczy niebezpiecznych.

EKOINBUD
Firma z Gdańska, która wykonuje szeroki 
wachlarz usług budowlanych zarówno jako 
generalny wykonawca, jak i podwykonawca 
prac – m.in.: wysokospecjalistyczne prace 
konstrukcyjne, podnoszenie stropów 
i dachów z zastosowaniem unikalnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych. 

MAŁE I ŚREDNIE  
FIRMY W STREFIE

rządowych, w tym funduszy unijnych. 
Zapowiedziany został zwrot w stosunku do 
dotychczasowego dofinansowania.

– Będzie mniej pieniędzy na twarde 
projekty, czyli inwestycje, a więcej na 
szeroko rozumianą innowacyjność oraz na 
kształcenie kadr, szczególnie dla potrzeb 
przemysłu – zapowiedział.

Kolejnym elementem jest otoczenie 
biznesu, w tym specjalne strefy ekono-
miczne, które mają w większym stopniu 
realizować projekty wspierające MŚP. 
Omawiane formy wsparcia to dodatkowo 
m.in. system wspierania informacyjnego, 
przestawienie na współpracę – tworzenie 
konsorcjum, klastrów, jak również Polityka 
Nowej Szansy – czyli monitoring i infor-
macje w celu ostrzegania przedsiębiorców 
o zaistniałych zagrożeniach w zakre-
sie ich działań. Projekty Ministerstwa 
Gospodarki obejmują również likwidację 
upadłości, aby umożliwić przedsiębiorcom 
powrót na rynek, oraz – co szczególnie 
istotne przy rozwoju globalnym polskich 
innowacji i biznesu – ochrona własności 
przemysłowej.

Dyrektor Jerzy Majchrzak zachęcał też 
firmy do wydatków na badania i rozwój, 
co potwierdził prezes Zbigniew Zienowicz 
bazując na 25-letnim doświadczeniu swo-
jej firmy Hydromega sp. z o.o., która od 
początku stawiała na inwestowanie w BR. 
W grudniu ub.r. Hydromega otrzymała 
wyróżnienie Polski Produkt Przyszłości 
za automatyczny garaż wielopoziomowy, 
który nie powstałby bez udziału polskich 
jednostek naukowych.

– Planujemy budowę tego typu garażu 
testowego dla 25 pojazdów na ostatniej do-
stępnej działce na terenie postoczniowym 

w Gdyni, którą ostatnio zakupiliśmy od 
PSSE sp. z o.o. – zapowiedział prezes 
Zienowicz.

Korzyści z obecności firm w PSSE zapre-
zentowali również przedstawiciele spółek 
Tioman. Prezes Grzegorz Kończalski omó-
wił innowacyjną technologię bezpiecznych 
konstrukcji drogowych a Adam Barzowski 
– prezes firmy, która zaczynała w GPN-T 
posiadając jedynie pomysł (RoboNet) 
zachęcał do kształtowania innowatorów od 
wczesnego dzieciństwa. Wyjście z działal-
ności regionalnej w świat przedstawione 
zostało przez dyrektora Doroszkiewicza 
z firmy Tapflo, która obecnie zdobyła 2 
proc. rynku światowego w produkcji pomp 
membranowych, a ma plan podwojenia 
wyniku do 2020 roku.

Bibus Menos sp. z o.o. to również firma 
stawiająca na innowacje i wizje ekspansji 
światowej, a jedną z ciekawszych technolo-
gii w ofercie firmy jest jedyna komercyjna 
drukarka 3D o wysokiej dokładności.

Firmy przeprowadzające inwestycje 
w ramach zezwoleń strefowych (specjal-
nych stref ekonomicznych) zaznaczały, że 
to właśnie obecność w strefie umożliwiła 
im szybszy rozwój, a tym samy możliwość 
wprowadzania innowacji, czy zwiększenie 
zatrudnienia.

Konferencję zakończył prezes 
Gdańskich Inwestycji Komunalnych, 
Ryszard Trykosko, podsumowując: – Duże 
przedsiębiorstwa mają potencjał, kapitał, 
czyli większe możliwości, a w połączeniu 
z zapałem małych przedsiębiorstw mogą 
uzyskać świetne rezultaty. Generalny  
wykonawca bez małych i średnich nie  
zrobi nic.  

WWW.STREFA.GDA.PL

Projekty Ministerstwa Gospodarki obejmują 
również likwidację upadłości, aby umożliwić 
przedsiębiorcom powrót na rynek, oraz – co 
szczególnie istotne przy rozwoju globalnym 

polskich innowacji i biznesu – ochrona 
własności przemysłowej.
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E N G L I S H T E X T

SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES  
IN THE ZONE
Entrepreneurs from small and 
medium companies were talking 
about what they owe to their 
operation in the Pomeranian Special 
Economic Zone (PSEZ) and about 
the sources of their own success in 
Gdansk Science and Technology Park.

“Small Business, Great Benefits” was the 
first conference from the series “Caring for 
Reputation of the Polish Economy”. It gath-
ers the representatives of Pomeranian en-
trepreneurs, local governments, business 
support institutions and boards of special 
economic zones from the whole country.

While welcoming the conference par-
ticipants, Teresa Kamińska, Chairman of 
the Pomeranian Special Economic Zone, 
stressed the essence of SMEs:

“We want to prove that the true power 
of the Polish economy lies exactly in small 
and medium enterprises. Small business, 
great benefits – as far as both the econom-
ical and social development and employ-
ment are concerned.”

Jerzy Majchrzak, a representative of 
the Ministry of Economy and its Innova-
tion and Industry Department Director, 
presented the outline of possible support 
as part of government programmes to be 
implemented in the future, including also 
EU funding. He announced a change in the 
way companies had been financed so far.

“There will be less money for ‘hard’ 
projects, that is investments, and more for 
innovation in a broad sense, as well as per-
sonnel training, especially in the industry,” 
he said.

Another element is business support, 
including special economic zones, which 
are to engage more in realizing projects 
supporting SMEs. The forms of support 
discussed during the conference included 
for example information support systems, 
a shift towards cooperation – creating con-
sortiums and clusters, as well as the New 
Chance Policy, that is monitoring and in-
formation delivered to warn entrepreneurs 
about the risks identified in their scope of 
activities. The projects presented by the 
Ministry of Economy include also reduc-
tion of bankruptcy to help entrepreneurs 
return to the market, as well as protection 

of industrial property, which is extremely 
important for the global development of 
Polish innovation and business.

Director Jerzy Majchrzak encouraged 
companies to invest in research and de-
velopment. This attitude was supported 
by Chairman Zbigniew Zienowicz, who 
has 25-years experience in his company 
Hydromega sp. z o.o., where he counted 
on investment in these two spheres from 
the very beginning. In December 2013, 
Hydromega was awarded the Polish Product 
of the Future distinction for an automat-
ic multi-storey garage, which would not 
come into existence but for Polish scientific 
facilities.

“We are planning to build such a test ga-
rage for 25 vehicles on the last available plot 
of those formerly belonging to the shipyard 
in Gdynia. We have recently bought this 
piece of land from PSEZ,” Chairman Zieno-
wicz announced.

The representatives of Tioman com-
panies also discussed the benefits of their 
presence in the PSEZ. Chairman Grzegorz 
Kończalski described an innovative tech-
nology for producing safe road construc-
tions, while Adam Barzowski, Chairman 
of the company that began its activities 
in GSTP with only one idea (RoboNet), 
encouraged to train innovators since their 
very childhood. Director Doroszkiewicz 
from Tapflo talked about going out from the 
regional level into the world. His company 
has just taken over 2% of the world market 
in diaphragm pump production and plans 
to double this result by 2020.

Bibus Menos sp. z o.o. is another compa-
ny focusing on innovation and world expan-
sion, whose offer includes a very interesting 
technology for producing highly precise 
commercial 3D printers.

Those companies that realize invest-
ments thanks to zonal permits (given by 
special economic zones) stressed that it was 
exactly their presence in a given zone that 
had helped them to develop quickly and 
at the same time introduce innovations or 
increase employment.

The conference ended with a summary 
provided by Ryszard Trykosko, Chairman 
at Gdansk Municipal Investments: “Large 
companies have necessary potential, capi-
tal and at the same time more possibilities 
to act. Combined with the enthusiasm 
of smaller enterprises, both of them can 
achieve excellent results. Without small 
and medium enterprises, general contrac-
tors can do nothing,” he said. 

INWESTOR / INVESTOR

The conference was a chance to grant 
permits for operation in the Pomeranian 
SEZ to four new companies: Garos 
Polska sp. z o.o., Kreis Pack sp. z o.o., 
Tapflo sp. z o.o. and Ekoinbud sp. z o.o.

GAROS POLAND
It is a company established in Bydgoszcz 
having Scandinavian capital. Garos 
specializes in the production of machines 
and appliances for curing meat, poultry 
and fish – from design to production, 
development, installation and support. 
It is represented in the whole world by 
means of a wide partner network.

KREIS PACK
A producer of disposable packaging. Since 
2002, Jürgen Kreis has been the sole 
owner of the company. Today, Kreis Pack 
Sp. z o.o. and KIV Kreis GmbH (another 
company belonging to Jürgen Kreis) form 
the KREIS GROUP. The main seat of the 
German company is located in Eltville 
am Rhein, and the main seat in Poland 
(together with the warehouse and the 
production plant) is in Niepruszewo.

TAPFLO
The company from Tczew specializes 
in complex solutions, machines and 
installations, especially pumps for 
the chemical and petrochemical 
industries, sewage treatment plants 
and food, pharmaceutical and cosmetic 
industries. Tapflo pumps are an 
important part of installations used 
in transport of hazardous liquids.

EKOINBUD
A company from Gdansk that offers a wide 
array of construction services both as a 
general contractor and as a subcontractor. 
Its offer includes for example highly 
specialist construction works or ceiling 
and roof raising with the use of unique 
mechanical and technological solutions.

WWW.STREFA.GDA.PL
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Klienci odpływają do 
mniejszych sklepów, 
wielki asortyment nikogo 
już nie kusi.

Zmierzch  
hipermarketów

Jedynie wieczorami i w weekendy hiper-
markety wyglądają tak, jak wciąż kojarzy 
je większość Polaków. Tłum ludzi 
z wielkimi, wypchanymi po brzegi 
koszykami, kolejki do kas. Tym-
czasem w tygodniu w sklepach 
jest tak pusto, że można by po 
nich jeździć na rowerze – przez 
szerokie alejki od czasu do czasu 
przemknie jakiś zabłąkany eme-
ryt. Nastolatki na wagarach wolą 
wałęsać się po centrach handlo-
wych, a zabiegane gospodynie do-
mowe nie chcą tracić czasu na wy-
jazd do wielkiego sklepu i spędzić 
w nim kilku godzin w poszuki-
waniu towarów, zwłaszcza że sieci 
z dziwną satysfakcją regularnie zmie-
niają ich ustawienie. Jeśli klient znaj-
dzie towar za szybko, ma mało okazji, 
aby skorzystać z dodatkowych promocji, 

czyli kupić 
towary, któ-
rych nie-
koniecznie 
potrzebuje. 
– Polacy po 
prostu nie 
lubią jedno-
razowo wy-
dawać dużo  
na zakupy 
spożywcze. 
Mniejsze 
kwoty zo-
stawiane 
w sklepach 
nawet co-

dziennie nie są tak niekorzystnie postrze-
gane. Dlatego Polacy są zwolennikami 
częstych zakupów w różnego typu forma-
tach sklepów – mówi Agnieszka Górnic-
ka, prezes firmy doradczej Inquiry. Szcze-
gólnie widać to po marketach niemieckiej 
sieci Real, która właśnie jest przejmowana 
przez Grupę Auchan. Skumulowana strata 

netto Reala z ostatnich lat (firma nie po-
daje dokładnie od kiedy) przekroczyła 1,3 

mld zł, a jak dowiedział się nie-
oficjalnie „Businessweek”, za 
2013 rok może wynieść nawet 
ponad 200 mln zł, czyli dwa 
razy więcej niż rok wcześniej. 
Jak jest w pozostałych sieciach 
– nie wiadomo. Carrefour po-
daje wyniki dla całej, między-
narodowej grupy, a rok obra-
chunkowy w Tesco skończy się 
dopiero w tym miesiącu.

W ostatnim tygodniu mia-
ła zostać podpisana ostatecz-
na umowa zakupu sklepów tej 

sieci przez Auchan, które w su-
mie płaci Grupie Metro 1,1 mld euro 
za placówki Real w Polsce, Rosji, na 
Ukrainie i w Rumunii.  

O transakcji było wiadomo już 
w grudniu 2012 roku, ale w Polsce jest fi-
nansowana dopiero teraz, m.in. z powo-
du długiej analizy wniosku przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Ostatecznie uznał on, że połączenie 
dwóch sieci hipermarketów może w nie-
których miejscach w Polsce zagrozić kon-
kurencji, dlatego nowy właściciel musi 
pozbyć się ośmiu sklepów. W pozosta-
łych krajach sklepy zmieniły już szyldy, ale 
w Polsce dopiero dopinane są szczegóły 
połączenia obu sieci.

Auchan na razie nie ujawnia żadnych 
informacji na ten temat, jednak z naszych 
informacji wynika, iż na pierwszy ogień 
pójdą pracownicy. Nie są planowane zwol-
nienia, ale część kompetencji może się po-
kryć, gdy zespoły zostaną połączone. Bar-

dziej widowiskowy proces zmiany szyldów 
jest jeszcze wielką niewiadomą. Francu-
zi uzależniają bowiem kolejne inwestycje 
w sklepy – zmianę banerów i wnętrz – od 
rozmów z właścicielami budynków o obni-
żeniu czynszów.

Real działa bowiem na wynajmowa-
nych powierzchniach. Wszystkie nieru-
chomości w Polsce Grupa Metro (należą 
do niej jeszcze sieci Makro, Media Markt 
oraz Saturn) sprzedała kilka lat temu za 
ponad 600 mln euro. – Czynsze są także 
naliczane w euro, a umowy są, delikatnie 
mówiąc, średnio korzystne. Wystarczy lek-
ka zmiana kursu, by Real solidnie na tym 
tracił. Chodzi bowiem o tysiące metrów 
kwadratowych – mówi anonimowy roz-
mówca „Businessweeka” ze spółki.

Drugim wyzwaniem dla nowego wła-
ściciela jest spadek liczby klientów oraz 
malejące obroty. – W przypadku koszy-
ka spożywczego hipermarkety w ciągu 
roku zanotowały spadek sprzedaży o 5,7 
proc., tracąc przy tym 0,7 pkt proc. udzia-
łów w rynku, które zmalały do 11,9 proc. – 
mówi Tomasz Krysiak, analityk z Nielsena. 
Jak dodaje, w przypadku koszyka chemicz-
no–kosmetycznego sprzedaż w hipermar-
ketach spadła z kolei o 8,3 proc. Obecnie 
wielkopowierzchniowe sklepy kontrolują 
19 proc. ogólnej sprzedaży w tej kategorii.

Z kolei firma badawcza Euromonitor 
International podaje, że hipermarkety  
są, obok tradycyjnych sklepów spo- 
żywczych, jedynym segmentem rynku,  
który będzie tracił. W 2013 roku wygene-
rował on 28,7 mld zł, prognozy na ten rok 
zakładają spadek o 1,4 proc. W tym samym 
czasie dyskonty mają zwiększyć obroty 
o niemal 7 proc., do 45,3 mld zł, a handel 
w sieciach osiedlowych przyspieszy o 5,3 
proc., do 25,8 mld. 

– W ostatnich dwóch latach dyskon-
ty uderzają mocno w kanał hipermarketo-
wy, ponieważ ich oferta produktowa jest 
już tak świetnie dostosowana do potrzeb 

Auchan przejmuje Reala

① Z 57 sklepów w Polsce 
przejmie 49, pozostałe  
będzie musiał sprzedać  
– tak zadecydował UOKiK.

② Po transakcji będzie 
kontrolował co czwarty 
hipermarket w Polsce,  
tylko Tesco ma więcej.

③ Transakcja opiewała na 
1,1 mld euro – za tę kwotę 
Auchan przejął też sklepy  
w Rumunii, Rosji i na 
Ukrainie.

„Polacy nie lubią 
jednorazowo 
wydawać dużo na 
zakupy spożywcze. 
Mniejsze kwoty 
zostawiane  
w sklepach nawet 
codziennie nie są 
tak niekorzystnie 
postrzegane”. 

– Agnieszka Górnicka,  
prezes Inquiry

▶▶Przejęcie Reala przez Auchan to dopiero początek zmian.

▶▶Takich problemów jak teraz hipermarkety jeszcze nie miały.



Zmierzch  
hipermarketów

klientów, że mając na półce zaledwie ok. 
1,5 tys. produktów, są w stanie zaspokoić 
zdecydowaną większość potrzeb konsu-
mentów, którzy czują coraz mniejszą chęć 
wybierania spośród kilkunastu tysięcy pro-
duktów na półce hipermarketu – mówi 
Grzegorz Łaptaś z Roland Berger. Jak wy-
jaśnia, zaleta w postaci szerokiego asor-
tymentu w hipermarkecie nie wystarcza 
więc, aby zrekompensować znacznie dłuż-
szy czas potrzebny na dojazd i same zaku-
py w jego ogromnej hali – w zestawieniu 
z szybkością i bliskością zakupów w dys-
kontach, których sieci są coraz większe 
i lepiej zorganizowane. A hipermarketami 
rynek najwidoczniej się nasycił. Jak poda-
je Nielsen, na koniec 2013 roku w Polsce 
działało 320 hipermarketów, a więc skle-
pów o powierzchni sprzedaży większej niż  
2,5 tys. m2, czasami dochodzącej do kil-
kunastu tys. Przybyło ich zaledwie osiem. 
Auchan – aktualnie posiadający 28 placó-
wek – w przypadku przejęcia 49 sklepów 
sieci Real będzie posiadał 24 proc. udzia-
łów w ogólnej liczbie hipermarketów. Tym 
samym stanie się drugim graczem na tym 
rynku – pierwsze jest Tesco. Jak wyni-
ka z najnowszego raportu Nielsen Shop-

per Trends, 75 proc. 
klientów odwiedza-
jących placówki hi-
permarketowe robi 
to raz w tygodniu 
lub rzadziej. Pola-
cy znacznie częściej 
odwiedzają placów-
ki supermarketo-
we i dyskontowe. 
Dlatego sieci, nie 
chcąc tracić rynku, 

przesiadają się na mniejsze formaty – Car-
refour uruchamia mniejsze placówki na 
zasadzie franczyzy pod nazwą Express, 
na rozwój mniejszych sklepów stawia też 
Tesco. Analitycy są jednak przekonani, iż 
na wielkie sklepy miejsce jest. Muszą roz-
wijać ofertę dodatkową – mniejsze punkty 
handlowo–usługowe, dostępne w ramach 
jednej placówki. Mowa choćby o pral-
niach, aptekach, ale również cukierniach 
czy jubilerach. Podobny projekt pod na-
zwą Extra wdraża już Tesco, w przypadku 
innych firm także spodziewane są zmiany 
w ofercie.

——  Piotr Mazurkiewicz

Jednym słowem: Hipermarkety tracą grunt 
pod nogami. Zaczynają więc zmieniać swoją 
formułę i taktykę walki o klientów.

Co najmniej tyle  
mln zł straty netto 
zanotował 
w ubiegłym roku 
Real – wynika 
z informacji 
„Businessweeka”.
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O tyle zwiększyła  
się liczba 

hipermarketów  
w 2013 roku.

 8%
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Po roku w kosmosie

Ten obrazek to oczywiście żart. 
Ale stworzonych w Polsce technologii będzie  

w przestrzeni międzyplanetarnej coraz więcej.

ZD
JĘ

CI
A:

 1
23

RF



Po roku w kosmosie

Od nieco ponad roku Polska należy do Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Przez 
ten  czas nie wysłaliśmy polskich astronau-
tów na Marsa ani na Księżyc, a hasło „pod-
boju kosmosu” pada czasem jedynie w mało 
realistycznych politycznych wizjach. A jed-
nak przez te kilkanaście miesięcy dla rodzą-
cego się w naszym kraju sektora wysokich 
technologii zmieniło się bardzo wiele. 

Polska umieściła na orbicie swojego dru-
giego satelitę, trzeci czeka na start, a w pla-
nach jest budowa kilku kolejnych, w tym 
rządowego satelity obserwacyjnego, który ma 
służyć m.in. obronności. Polskie rozwiązania 
coraz częściej są testowane w laboratoriach 
Europejskiego Centrum Badań i Technologii 
Kosmicznych (ESTEC). Ale przede wszyst-
kim – do naszego przemysłu wreszcie zaczę-
ły płynąć pieniądze przeznaczone na rozwój 
technologii kosmicznych.

– Możliwość podpisywania kontrak-
tów z ESA nadała napęd badaniom – mówi 
prof. Paweł Wielgosz, kierownik Zespo-
łu Zaawansowanych Metod Pozycjonowa-
nia Satelitarnego z Uniwersytetu Warmiń-
sko–Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. 
Stworzony przez ten zespół projekt mo-
delowania jonosfery na potrzeby satelitów 
nawigacyjnych znalazł się w pierwszej puli 
kontraktów podpisanych przez ESA z pol-
skimi wykonawcami. Uzyskał najwyższą 
ocenę. – Bez funduszy z ESA, w dobie kry-
zysu polskim firmom i ośrodkom nauko-
wym trudno byłoby znaleźć inwestorów 
dla projektów dotyczących technologii ko-
smicznych. A te umowy są dla nas świetną 
rekomendacją w dalszych, już samodziel-
nych działaniach – mówi Wielgosz.

Model zespołu z UWM opisuje zabu-
rzenia w działaniu jonosfery, czyli warstwy 
atmosfery sięgającej od 100 do 1000 km 
ponad powierzchnią Ziemi. Zaburzenia te 
wynikają m.in. z aktywności Słońca, a ich 
odczuwalnym dla nas skutkiem są opóźnie-
nia i zniekształcenia sygnału płynącego do 
nas z satelitów nawigacyjnych. – W efekcie 
uzyskiwane są błędne współrzędne, które 
opóźniają i utrudniają wyznaczenie pozy-
cji, a niekiedy w ogóle to uniemożliwiają – 
mówi prof. Wielgosz. – Prowadzone przez 
nas modelowanie służy temu, by te błędy  
wyeliminować.

Pierwsze kontrakty z polskimi wyko-
nawcami ESA podpisała w październiku 
2013 roku, niemal w rok po akcesji Polski. 
Oprócz UWM znalazły się wśród nich fir-
my Adaptronica, Astronika, ITTI, PikTime 

i Sener oraz Instytut Odlewnictwa w Kra-
kowie. Będą dostarczać ESA m.in. aparatu-
rę pomiarową, wytrzymałe i lekkie materia-
ły do budowy satelitów czy specjalistyczne 
oprogramowanie. 

W sumie spośród zgłoszonych w pierw-
szej fazie 73 projektów na łączną kwotę po-
nad 17 mln euro zaakceptowanych zostało 
aż 35 wniosków. To bardzo dobry wynik, bo 
oznacza, że przyjęty został niemal co drugi 
wniosek. Pierwsza tura umów opiewa na po-
nad 6 mln euro. 

Kolejne kontrakty między ESA a pol-
skimi firmami są przez cały czas sukcesyw-
nie podpisywane. Informacje na ten temat 
już niedługo powinna podać Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która 
pomaga polskim przedsiębiorcom odnaleźć 
się w strukturach i wymaganiach ESA.

Umowy z ESA są zawierane w ramach 
preferencyjnego programu „Polish In-
dustry Incentive Scheme”, który obej-
muje 45 proc. składki wpłacanej przez 
nasz kraj (wynoszącej ok. 30 mln euro) 
i gwarantuje kontrakty w ramach tej kwoty  
wyłącznie polskim podmiotom. To ukłon 
w stronę nowych członków ESA, którzy naj-
pierw przechodzą pięcioletni okres przej-
ściowy, a więc dopiero uczą się, jak tworzyć 
technologie kosmiczne. Pod koniec tego 
okresu czeka nas ocena zdolności do realiza-
cji projektów kosmicznych. A więc od tego, 
co teraz pokażą polskie firmy, wiele zależy 
w przyszłości.

– Pieniądz nie jest tutaj najważniejszy. 
Największą wartością, kilkakrotnie przekra-
czającą polską składkę, są nabyte przez nasze 
firmy umiejętności w zakresie m.in. inte-
gracji satelitów czy kultury projektowania 
zgodnie ze standardami ESA – uważa Kami-
la Matela z Departamentu Programów Pilo-
tażowych PARP. 

– Najważniejszym efektem przystą-
pienia Polski do ESA jest ośmielenie się 
naszych firm do prowadzenia projektów 
kosmicznych – mówi nam także prof. Ma-
rek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 
(CBK PAN). – W ten sposób został urucho-
miony potencjał technologiczny, który już 

„Mamy szansę  
stworzenia podstaw 
własnego przemysłu 
kosmicznego”.

od dawna tkwił w polskim przemyśle. 
CBK PAN pełni funkcję doradczą wo-

bec wszystkich tych, którzy chcą mieć 
w Polsce coś wspólnego z kosmosem. Cen-
trum od lat współpracuje z ESA i NASA, 
ma także na koncie zbudowanie i wysłanie 
w kosmos ponad 70 różnego rodzaju in-
strumentów kosmicznych, które m.in. ba-
dają glebę Marsa czy lecą wraz z sondą ko-
smiczną Rosetta na spotkanie komety. Jest 
to jedyny ośrodek w naszym kraju, który 
już zdobył szerokie doświadczenie w tech-
nologiach kosmicznych. Specjalizuje się 
m.in. w systemach robotów planetarnych, 
tworzeniu instrumentów naukowych czy 
systemach zasilania. Np. wiadomo, że CBK 
PAN robi najlepsze penetratory planetar-
ne, i z tego powodu wiele agencji kosmicz-
nych zaprasza Polaków do udziału w swo-

ich projektach. 
Zdaniem Kamili Mateli bada-

nia PARP pokazały, że jeśli chodzi 
o współpracę z ESA, największy poten-

cjał kryje się w sektorze ICT, elektronice 
i optoelektronice, awionice, automatyce i ro-
botyce czy przemyśle wytwórczym. Polskim 
firmom trudno jest konkurować z najsilniej-
szymi graczami w europejskiej branży ko-
smicznej, takimi jak koncerny lotniczo–ko-
smiczne EADS Astrium czy Tales–Alenia 
Space. Najlepszym rozwiązaniem jest więc 
obsadzanie technologicznych nisz.

Dobrym tego przykładem są działania 
warszawskiej Astroniki, firmy typu spin– 
–out, powołanej do życia przez inżynierów 
wywodzących się z CBK PAN. Zawarła ona 
aż dwa kontrakty z ESA, warte w sumie ok. 
400 tys. euro. Pierwszy z nich obejmuje zbu-
dowanie innowacyjnych urządzeń blokują-
co–zwalniających, które używane są wtedy, 
kiedy trzeba początkowo (np. podczas startu 
rakiety) unieruchomić, a następnie zwolnić 
na orbicie ruchome elementy satelity, w tym 
panele słoneczne czy anteny. Polacy uspraw-
nili te urządzenia w taki sposób, by były 
bardziej wytrzymałe na zmiany temperatu-
ry i by można było ich używać wielokrotnie, 
wymieniając tylko małą część zamiast cało-
ści. Druga umowa zawarta przez Astronikę 
obejmuje budowę innowacyjnych tzw. anten 
tabularnych z wbudowanym sterownikiem, 
wykorzystujących specyficzny sprężysty ma-
teriał. Oba urządzenia zostaną zaprojekto-
wane i w całości wykonane w Polsce w ciągu 
dwóch lat.

– Partnerem w realizacji pierwszego 
naszego urządzenia jest firma EADS 

▶▶ Już 35 polskich firm zdobyło kontrakty kosmiczne z ESA.

▶▶„Najważniejsze są nabywane przez nie umiejętności”.
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telekomunikacji, energetyce czy  
administracji.  

– Wejście do ESA pomogło 
polskim firmom i ośrodkom na-
ukowym przełamać barierę men-
talną we współpracy z dużymi 
podmiotami z branży kosmicznej 
i to jest nasz największy sukces 
– podsumowuje prof. Banaszkie-
wicz. – Na odzyskanie pienię-
dzy ze składek wpłacanych przez 
Polskę do budżetu Agencji mamy 
jeszcze pięć lat. Przez ten czas da 
się uczynić naprawdę wiele. Moż-
na zbudować podstawy własnego 
przemysłu kosmicznego. 

——  Aleksandra Stanisławska
Jednym słowem: Polski przemysł kosmiczny 
pozostaje niszowy, ale – dzięki przystąpieniu  
do ESA – dostał silny impuls rozwojowy.

Astrium, europejski gigant branży kosmicz-
nej. Tworzymy rozwiązanie, które będzie 
odpowiadać na ich potrzeby – mówi Mar-
cin Dobrowolski, prezes Astroniki. – ESA 
umożliwiła nam wejście na rynek na do-
brych zasadach. Widząc, że współpracuje-
my z tą agencją, europejscy gracze z sek-
tora kosmicznego zaczęli patrzeć na nas 
przychylnym okiem. Równolegle podpisali-
śmy w ubiegłym roku kontrakt z Niemiec-
ką Agencją Kosmiczną na ulepszenie urzą-
dzenia, które w 2016 roku zostanie użyte do 
wbicia zestawu czujników pod powierzchnię 
Marca z pokładu amerykańskiej sondy InSi-
ght – opowiada Dobrowolski. 

– Kontrakt z ESA świetnie uzupełnia 
nasze plany rozwoju związane z systemami 
dostarczającymi precyzyjny i certyfikowa-
ny czas – uważa Paweł Nogaś, wiceprezes 
poznańskiej firmy PikTime. Przedsiębior-
stwo to stworzyło system służący do porów-
nywania wskazań zegarów atomowych i już 
w pierwszej puli podpisało kontrakt z ESA. 
Będzie badać zapotrzebowanie na precy-
zyjny certyfikowany czas, który 
mógłby być dostarczany za po-
średnictwem europejskiego sys-
temu nawigacji satelitarnej Gali-
leo. W tej chwili  każdy z  krajów 
członkowskich UE ma własną 
skalę czasu urzędowego, zazwyczaj 
tworzoną przez narodowy insty-
tut metrologii. – System Galileo 
mógłby stać się w przyszłości za-
lążkiem wspólnej europejskiej ska-
li czasu – dodaje Nogaś. To miało-
by znaczenie m.in. w bankowości, 

Zespół Pawła 
Wielgosza  

z Uniwersytetu 
Warmińsko– 

–Mazurskiego 
pracuje nad 

projektem, który 
ma wyeliminować 

zniekształcenia 
sygnału od 
satelitów 

nawigacyjnych. 
Uzyskał bardzo 
wysoką ocenę 

ekspertów ESA. 

Kosmos się liczy
Polska wpłaca do kasy ESA  
roczną składkę ok. 30 mln euro.  
Z tego, zgodnie z umową, wraca  
do nas co najmniej 45 proc. (czyli 
około 13 mln euro) w postaci 
kontraktów w ramach tzw. 
programów obowiązkowych 
(w których do 2017 roku Polska ma 
preferencyjne warunki). Oprócz 
tego jest możliwość starania się 
o uczestnictwo w programach 
opcjonalnych, których tegoroczny 
budżet wynosi ok. 3 mld euro. Jak 
wynika z obliczeń ESA, każde 1 
euro zainwestowane w tę agencję 
zwraca się przemysłowi danego 
kraju w postaci 0,84–5,5 euro.  
Można więc zakładać, że co roku 
minimum 25 mln euro powinno 
trafiać do polskich wykonawców  
w postaci kontraktów ESA. 

Otylia Trzaskalska– 
–Stroińska, zastępca 

dyrektora Departamentu 
Innowacji i Przemysłu 

Ministerstwa Gospodarki 

Pierwszy konkurs w ramach 
specjalnego programu wsparcia 
dla polskiego przemysłu  
(tzw. Polish Industry Incentive 
Scheme) okazał się sporym 
sukcesem. Potwierdziły się  
założenia o potencjale naukowo– 
–technologicznym polskiego 
sektora kosmicznego i jego  
dużym zainteresowaniu współpra-
cą z ESA. Prawie połowę  
wniosków eksperci ESA ocenili 
pozytywnie i skierowali do 
wdrożenia, co najlepiej świadczy  
o ich wysokiej jakości. Rozpoczęła 
się już realizacja 17 projektów,  
a negocjacje z kolejnymi wniosko-
dawcami dobiegają końca.  
W marcu planowane jest ogłosze-
nie następnego konkursu,  
na podobnych warunkach.  
Poza programem Polish Industry 
Incentive Scheme firmy i instytu-
cje mogą ubiegać się o kontrakty 
przemysłowe na ogólnych 
zasadach obowiązujących  
w ESA, obejmujących przetargi 
otwarte dla wszystkich.  
Na specjalnym portalu przemysło-
wym ESA, tzw. EMITS, jest już 
zarejestrowanych 148 podmiotów 
z Polski, w tym 96 firm. Startują 
one w ogłaszanych tam przetar-
gach i uzyskały już kilka kontrak-
tów, a kilkadziesiąt kolejnych 
konkursów jest w trakcie oceny 
wniosków przez ESA.

PikTime Systems projektuje  
i produkuje m.in. aparaturę do 

porównywania wskazań zegarów 
atomowych na duże odległości. Na zdjęciu 

Robert Urbaniak i Paweł Nogaś, wiceprezesi 
poznańskiej spółki. „Kontrakt z ESA świetnie 

uzupełnia nasze plany rozwoju”.

Marcin 
Dobrowolski, 

prezes 
warszawskiej 

Astroniki. Firma 
realizuje – obok 

innych kontraktów 
kosmicznych 

– dwie umowy z 
ESA, warte łącznie  

400 tys. euro. 



ZD
JĘ

CI
A:

 1
23

RF

Niech moc będzie ze złotym
▶▶Złoty oparł się mocniejszej przecenie, ale nadal będzie pokutować za grzechy innych.

▶▶ Inwestorzy jednak coraz wyraźniej dostrzegają krajowe niuanse.

– W dobrych czasach rynki wschodzące są 
oceniane tak jak kredytobiorcy w banku, 
czyli każdy indywidualnie. Ale gdy sytuacja 
się pogarsza, można zapomnieć o różnicach, 
wszystkie rynki wschodzące są traktowane 
jednakowo – tak Lloyd Blankfein ujął nie-
dawno nastawienie inwestorów do rynków 
wschodzących. Tym razem szef Goldman 
Sachsa trochę jednak przesadził, bo na przy-
kładzie ostatniego odwrotu inwestorów wi-
dać, że nie wszystkie kraje cierpią na tym 
tak samo.

Pytani o przyczynę odpływu kapitału 
analitycy wskazują najczęściej na wygasza-
nie przez amerykańską Rezerwę Federalną 
rozpoczętego we wrześniu 2012 roku progra-
mu QE3, w ramach którego skupuje ona za 
wykreowane pieniądze obligacje skarbowe 
i hipoteczne. Popularna narracja jest taka: 
inwestorzy, zniechęceni niskimi rentowno-
ściami tych obliga-
cji, szukali alterna-
tyw m.in. na rynkach 
wschodzących. A te-
raz strumień kapita-
łu zawrócił. Jednak 
takie rozumowanie 
ma słabe strony. – 
Traktowanie QE jako 
klucza do wszystkich 
rynkowych wydarzeń 
jest trochę naciągane. 
Jeśli już, program ten 
miał wpływ na obligacje i waluty z rynków 
wschodzących, więc to w notowania tych in-
strumentów powinno uderzać jego wygasza-
nie – tłumaczy Piotr Kaczmarek, analityk 
z domu maklerskiego BDM. Rentowności 
obligacji państw wschodzących rzeczywi-
ście zaczęły tracić na atrakcyjności wiosną 
ubiegłego roku, kiedy to Fed zasygnalizował 
stopniowe odchodzenie od swojej dotych-
czasowej taktyki. Ale już ich waluty osłabia-
ją się wobec dolara od niemal trzech lat. Wy-
raźnych związków koniunktury na młodych 
rynkach z działaniami Fedu więc nie widać.

Widać za to, że kraj krajowi nierówny. 
Julian Jessop, główny ekonomista ds. glo-
balnych w firmie analitycznej Capital Eco-
nomics, podkreśla, że zaostrzanie polityki 
pieniężnej w USA zagraża krajom moc-
no uzależnionym od napływu zagranicz-
nego kapitału, czyli tych, które mają spore 
deficyty na rachunkach obrotów bieżą-
cych. W tym klubie są m.in. Turcja, RPA, 
Indonezja i Chile. I to ich waluty najmoc-
niej w ostatnich miesiącach traciły. Do tego 
dochodzą np. problemy ze spowalniającym 

wzrostem gospodarczym w Chinach i obec-
ne w wielu krajach – np. w Turcji i Tajlandii 
– zawirowania polityczne.

Co z Polską? W Warszawie nerwowo 
zrobiło się pod koniec stycznia. W ciągu 
dwóch ostatnich sesji miesiąca złoty osłabił 
się wobec dolara o niemal 2 proc. Rok nie-
ciekawie rozpoczął się także na GPW. Nie 
były to wprawdzie zmiany dramatyczne, ale 
wyglądały groźnie w kontekście ostrzeżeń 
części analityków, że na rynkach wscho-
dzących rozpoczyna się nowy kryzys, przy-
pominający ten z końca lat 90.

Ale fakt, że ominęła nas ryn-
kowa rzeź niewiniątek, nie uszedł 
uwagi decydentów. Premier Do-
nald Tusk w pierwszy weekend 
lutego oświadczył, wskazując na 
notowania złotego, że nie widzi 
potrzeby, aby interweniował Na-
rodowy Bank Polski. Kilka dni 
później potwierdził to prezes 
NBP. – Zgodnie z naszymi ocze-
kiwaniami to osłabienie złotego 
ma charakter przejściowy. Mamy 
już tendencję odrabiania strat – 
stwierdził Marek Belka, który 
ironicznie dodał, że przejmuje się 
raczej ewentualnym atakiem no-
sorożca na swoją rodzinę niż stabilnością 
złotego.

Analitycy Capital Economics o nosoroż-
cach nie wspominają, ale potwierdzają, że 
niektóre rynki wschodzące wyjdą z zawiro-
wań obronną ręką. Do tego grona zaliczają 
Polskę, Czechy, Meksyk, Koreę Południową 
i Filipiny. Powód – umacniające się gospo-
darcze fundamenty. W naszym przypad-
ku chodzi m.in. o przyspieszenie wzrostu 
i wyraźną poprawę salda handlowego dzięki 
dobrej koniunkturze w Niemczech. – Rynki 
wschodzące są dziś znacznie bardziej zróż-
nicowane, niż były dekadę temu. W efek-
cie ryzyko, że będą się wzajemnie zarażały 
problemami, zmalało – mówi Neil Shearing, 
główny ekonomista Capital Economics ds. 
rynków wschodzących. 

Równie wiele jest jednak głosów, że dziś 
rynki wschodzące są jeszcze bardziej nara-
żone na efekt domina, niż były w latach 90. 
Jak ujął to Patrick Chovanec, dyrektor za-
rządzający firmy inwestycyjnej Silvercrest, 
rynki bardziej niż kiedykolwiek malują dziś 
„grubym pędzlem”. Jeśli chodzi o rynki ak-
cji, główną przyczyną jest rozpowszechnie-
nie funduszy indeksowych. Gdy inwestorzy 
przestraszeni perspektywami kilku sła-
bych rynków umarzają jednostki uczestnic-

twa w takich funduszach, te wycofują kapi-
tał także z silnych rynków, proporcjonalnie 
do ich udziału w indeksie, w który inwestuje 
fundusz. Z danych EPFR wynika, że to wła-
śnie na fundusze indeksowe przypadły dwie 
trzecie kwoty, która odpłynęła w ostatnich 
tygodniach z podmiotów inwestujących na 
młodych rynkach. Notowania walut silniejsze 
związki niż z rynkiem akcji mają z rynkiem 
obligacji, na którym fundusze indeksowe nie 
są tak powszechne. To jednak nie oznacza, że 
inwestorzy nie wrzucą Polski do jednego wor-

ka ze słabszymi krajami wschodzą-
cymi. Na rynkach często bardziej 
niż fakty liczą się ich interpretacje 
i psychologia. 

Dlatego relatywnie dobre per-
spektywy polskiej gospodarki 
mogą nie wystarczyć, aby ochro-
nić złotego przed emocjonalnymi 
reakcjami inwestorów. – Jeśli ktoś 
koniecznie potrzebuje uzasad-
nienia, że i z Polski kapitał może 
uciekać, nietrudno je znaleźć. Pol-
ska ma np. gorszą sytuację demo-
graficzną niż większość państw 
rozwijających się. Jeśli chodzi 
o tempo wzrostu, to obecnie ono 
przyspiesza, ale przecież pozosta-

nie o połowę niższe niż w Chinach – wska-
zuje Kaczmarek. Zastrzega jednak, że nie 
widzi powodów, aby złoty miał się osłabiać, 
nawet gdyby korekta na GPW miała trwać. 
Nie dostrzega ich też większość analityków 
ankietowanych przez agencję Bloomberga. 
Średnie prognozy mówią, że na koniec roku 
dolar będzie kosztował ok. 3,20 zł, a euro za-
ledwie 4,05 zł.

——  Grzegorz Siemionczyk
Jednym słowem: Ostatni 
odpływ pieniędzy 
z rynków wschodzących 
uwidocznił różnice 
między krajami. Polska 
na tym zyskała.

„Jeśli ktoś 
koniecznie 
potrzebuje 
uzasadnienia,  
że i z Polski 
kapitał może 
uciekać, 
nietrudno je 
znaleźć. Polska  
ma np. gorszą 
sytuację 
demograficzną niż 
większość państw 
rozwijających się”. 

– Piotr Kaczmarek, 
BDM

  

O tyle droższe było  
euro pod koniec 

ubiegłego tygodnia 
od momentu 

wybuchu 
zawirowań w 

grudniu. Dramatu 
nie ma.

„Rynki wschodzące są 
dziś znacznie bardziej 
zróżnicowane, niż 
były dekadę temu”. 

– Neil Shearing, główny 
ekonomista Capital 
Economics ds. rynków 
wschodzących

Odkrycie!
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YOUR PARTNER IN BEAUT Y

CZERŃ NA PIEDESTALE

Luksusowa reminiscencja szalonych lat 60.  
Wyniesiona na piedestał szlachetna czerń okala oko niczym 
jaskółcze skrzydło. Jak wykonać makijaż, który uwielbiała sama 
Audrey Hepburn?

EKSPERT: MAKIJAŻYSTA  

DOUGLAS 2. Oczy:
 Na całą powiekę nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00, a następnie opuszką 

palca wklep na całej powierzchni powieki.

 W jednej czwartej zewnętrznego kącika 

dolnej powieki namaluj kreskę kredką 

Rouge Bunny Rouge Eye Khol nr 29, 

przedłużając dolną linię oka ku górze.

 Za pomocą kredki Rouge Bunny Rouge 

Eye Khol nr 29 narysuj cienką kreskę 

wzdłuż linii rzęs na górnej powiece.  

Pamiętaj, aby w zewnętrznym kąciku po-

łączyć kreskę z dolną linią, którą wcześniej 

narysowałaś. Następnie za pomocą kredki 

wypełnij jasne miejsce w środku kreski.

 Weź eye-liner Bobbi Brown Long Wear 

Gel Eyeliner nr 1 Black Ink i powtórz kreskę,

rysując po śladzie (wcześniej narysowanej 

kredką). Powtarzaj to, aż uzyskasz efekt 

grubszej kociej kreski w zewnętrznym 

kąciku oka. 

 Za pomocą tuszu do rzęs Collistar Infinito 

Black wytuszuj tylko górne rzęsy.

 Przy aplikacji podkładu nanieś odrobi-

nę na usta. To baza dla pomadki.

 Za pomocą pędzelka do ust nr 22P 

obrysuj kontur ust, a następnie wypełnij 

usta konturówką Collistar nr 206.

 Zestawem Bobbi Brown Kit Saddle  

Mahogany podkreśl brwi, aby wyglądały na 

bardziej zagęszczone i ciemniejsze. Na koniec 

możesz rozczesać brwi szczoteczką nr 21P.

 Na skórę twarzy nanieś bazę rozświetla-

jącą  Rouge Bunny Rouge.

 Za pomocą pędzla do podkładu  

nr 16P nałóż podkład Giorgio Armani  

Cosmetics Maestro Fusion Foundation nr 3.

 Pędzlem nr 18P nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00 pod oczy.

 Pędzlem nr 1S nałóż puder SENSAI 

Loose Powder Translucent na twarz.

 Pędzlem nr 4S i różem Giorgio Armani 

Cosmetics nr 2 zaznacz kości policzkowe.

 Za pomocą pędzla do rozświetlacza  

nr 3S nabierz SENSAI Silky Highlighting 

Powder i nałóż na kości policzkowe.



1

1  Rouge Bunny Rouge  
Emulsja rozświetlająca 
Morza Lśnienia nr 8,  
30 ml, nr 279285, 219 zł 
2  Clarins 

Instant Smooth, korektor 
wypełniająco- 
-rozświetlający, 3 g,  
nr 574083, 115 zł 
3  SENSAI  

Silky Highlighting  
Powder, lekki puder ro-
zświetlający, 5 g,  
nr 388369, 189 zł 
4  Bobbi Brown 

Long Wear Gel Eyeliner, 
eyeliner w żelu, 3 g,  
nr 057150, 99 zł

2

3

4



1  Giorgio Armani  
Cosmetics 
Eyes to Kill, tusz do rzęs, 
6,9 ml, nr 456739, 165 zł 
2  Collistar  

Design Lip Pencil  
Rosewood, konturówka do 
ust, 2,1 g, nr 685810, 59 zł 
3  SENSAI  

Loose Powder Translucent, 
puder gwarantujący jed-
wabisty i naturalny efekt, 
20 g, nr 388361, 199 zł 
4  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Maestro Fusion Foundation, 
podkład zbudowany  
z beztłuszczowej bazy  
nasycony pielęgnacyjnymi 
olejkami, 30 ml,  
nr 704458, 299 zł  
5  Barbara Hofmann 

Pędzelek do ust,  
koci języczek 23P,  
nr 720236, 22,90 zł  
6  Rouge Bunny Rouge 

Długotrwała kredka do 
oczu Kocie Spojrzenie, 
0,28 g, nr 642842, 99 zł 
7  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Sheer Blush, róż  
do policzków, 6 g,  
nr 151959, 219 zł  
8  Barbara Hofmann 

Pędzel wachlarzykowy 25, 
nr 720221, 72,90 zł  
9  Bobbi Brown  

Natural Brow  
Shaper & Hair Touch Up, 
mascara do brwi o 
kon-systencji żelu, 4,2 ml,  
nr 672777, 85 zł 

1
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Nieoczywiste połączenie soczystej limonki i nasyconego granatu  
to idea, która zrodziła się w domu mody Yves Saint Laurent. 
Rockowy look genezą sięga lat 80., ale wykonanie jest osadzone  
w aktualnych trendach. Jak zrobić tak odważny makijaż?  

ELEKTRYZUJĄCY DUET

EKSPERT: MAKIJAŻYSTKA  

DOUGLAS 
Ry

su
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k:
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YOUR PARTNER IN BE AUT Y

 Zacznij od nałożenia bazy pod cienie 

Collistar na całą powiekę od rzęs do brwi.

 Narysuj kredką do oczu Clarins  

Kohl Eye Pencil 01 kreskę na górnej 

i dolnej powiece. Rozetrzyj ją pędzelkiem 

i nałóż  cielisty cień na górną powiekę. 

 Nałóż grafitowy cień NYX na dolną powie-

kę, następnie korektor pod łuk brwiowy, 

a na korektor limonkowy cień Inglot.

 Rzęsy wytuszuj mascarą wydłużająco-

-pogrubiającą Build Up Extra Volume.

 Brwi intenswynie zaznacz 

cieniami Clarins. 

 Na całą twarz nałóż bazę pod podkład 

SENSAI Brightening Base, a potem   

podkład Clarins Everlasting.

 Nałóż korektor pod oczy w celu 

rozświetlenia spojrzenia. Aby uzyskać 

efekt satynowego wykończenia, sięgnij 

po puder sypki SENSAI. 

 Wymodeluj twarz brązerem, a na kości 

policzkowe nałóż róż marki RBR.

 Usta pomaluj szminką matującą Perfect  

Matte Lipstick. Najlepiej w komplecie  

z konturówką do ust Fuchsia nr 26.



1  Clarins 
Everlasting Foundation 
SPF15, długotrwały pod-
kład do twarzy, 30 ml, 
nr 501530, 159 zł 
2  SENSAI 

Brightening Make-up Base, 
baza pod makijaż, 30 ml, 
nr 261789, 279 zł 
3  Rouge Bunny Rouge 

Niewinny róż Z Miłości  
Do Róż, róż do policzków,  
3,5 g, nr 407654, 115 zł 
4  SENSAI 

Loose Powder Translucent, 
puder o neutralnym  
odcieniu gwarantu- 
jący jedwabisty  
i naturalny efekt,  
20 g, nr 388361,  
199 zł

4

 ROCKOW Y LOOK Z PA ZUREM.  

 ST WORZONY DL A ODWAŻNYCH  

 I  AKT Y WNYCH KOBIET.  

 REKOMENDOWANY  

 PRZEZ MAKIJAŻYSTÓW DOUGL AS .  
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1  Inglot 
Cień do powiek 343 MC, 
nr 664733 
2  Collistar 

Mascara Shock Black, pod-
kręcający tusz do rzęs, 8 
ml, nr 763989, 99 zł 
3  Collistar  

Matita Professionale nr 06,  
konturówka do ust, 1,2 g, 
nr 128777, 55 zł 
4  Collistar  

Eye Primer, baza pod ma-
kijaż oczu,10 ml,  
nr 729387, 79 zł 
5  IsaDora 

Perfect Matte Lipstick,  
pomadka matująca,  
nr 754243, 54 zł 
6  Clarins 

Clarins Kohl Eye Pencil 
nr 1, czarna kredka, 
1,14 g, nr 763066, 60 zł 
7  NYX 

Jumbo Eye Pencil Cobalt, 
rozświetlająca kredka  
do powiek, 5 g, 
nr 759041, 19,90 zł 
8  Clarins 

Paleta do brwi, 5,7 g,  
nr 472947, 175 zł 
9  Barbara Hofmann 

Pędzel do różu skośny 3P, 
nr 720226, 44,90 zł 
10  Barbara Hofmann 
Pędzel do makijażu  
wachlarzykowy 2P,  
nr 720222, 49,90 zł
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Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

Atakujących maili. Mieć moment dla siebie – prawie niemożliwe. 
Wyłączyć się z takiego życia. I być. Po prostu. Takim momentem jest 
podróż. Lot samolotem. Ucieczka. Wyłączona komórka to jedyna dziś 

opcja na spokój. Jak inspirująco dopełnić ten czas? Ja wiem.
Świetni bohaterowie opisani wprost, po męsku, genialna fotografia, 

prostota i klasa, to coś, za co czytelnicy „Malemena” pokochali  
ten prawdziwie polski magazyn. Teraz wybrane fragmenty towarzyszyć 

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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KOLSKI
Jan Jakub

POZA ŚWIATEM

tekst Michał Kukawski
zdjęcia Kuba Dąbrowski

To dla mnie jedno z ważniejszych spotkań, 
ponieważ na wiele pytań 57-letni reżyser ze spokojem odpowiada: 
„Nie wiem”, a to oznacza, że naprawdę istotne zmiany w życiu, 

zrozumienie mogą przyjść w każdej chwili 
– jutro albo za 20 lat.

G
dy mnie pan spyta: „W jakim miejscu swojego ży-
cia jest pan, panie Janie?”, ja panu odpowiem: „Nie 
wiem”. W ogóle w moim przypadku najwięcej naj-
trafniejszych odpowiedzi mieści się w owym „nie 

wiem”. Gdzie jestem? Nie wiem. W jakim miejscu jestem 
z pisaniem? Nie wiem. Jaki będzie następny film? Nie wiem. 
Naprawdę nie wiem – spogląda ze spokojem, ale pewny swe-
go – odważnie patrzy w oczy.
Na przegubach obu dłoni ma szerokie, skórzane bransolety. 
Zawsze je ma. Atrybut wojownika, ale Jan Jakub Kolski nie 
jest ani srogi, ani niedostępny, ani wojowniczy. No, chyba 
że wobec samego siebie. Był czas, kiedy krzyczał zuchwale, 
że jak usiądzie na krześle z napisem „reżyser”, to będzie ozna-
czać, że właśnie skończył robotę w kinie. To będzie ten mo-
ment, w którym przestanie robić filmy. Z biegiem lat zaczął 
jednak zabierać na plan drewniany taboret. Twardy kawał 
drewna z napisem „reżyser”, niski i niewygodny, tak że jak 
siadał, to czuł, że to jak za karę. Teraz...

– Teraz siedzę na krześle z napisem „reżyser” i nie czuję, żeby 
mi to przeszkadzało w robieniu filmów. Biegam, podnoszę 
się, staram się być blisko aktorów i jak najmniej czasu spędzać 
w namiocie z podglądami, ale też podchodzę do wygodnego 
krzesła i usadzam swój wymęczony kręgosłup, pozwalam mu 
odpocząć. Tak się manifestuje moja zgoda na siebie, już nie 
tak mocnego, ale coraz słabszego.
Jan Jakub Kolski urodził się we Wrocławiu. Był najmłodszy 
w pięcioosobowej rodzinie. Imiona dostał po dziadkach – Ja-
nie z Łodzi i Jakubie z Popielaw. Tata był montażystą w Wy-
twórni Filmów Fabularnych, mama nie pracowała. Dom był 
biedny. Któregoś dnia przyjechała babcia i pyta: „No, a kto 
pojedzie ze mną do Popielaw? Może ty, Jasiulek?”.
– Wyciągnąłem rękę, bo przecież jasne było, że Popielawy 
to drzewa, psy, koty, sanki, lepienie bałwana, stawy, łyżwy... 
Tata kupił za 50 zł – pamiętam – takie przykręcane do bu-
tów. Robiło się dziurę w podeszwie, nakręcało się tam blaszkę 
i do niej mocowało tył łyżwy, a przód na żabki do zelówek 
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– Kolski ma zamknięte oczy. Jest gdzieś tam. – Dziś takie 
szczegóły są najważniejsze, to one promieniują całym świa-
tem, w nich zawiera się właściwie wszystko...
Kolski często przymyka oczy, jakby to pomagało mu w wi-
dzeniu. Później powie, że zawsze najlepiej czuł się w jaski-
niach, kiedy gasło światło.
– W tej doskonałej czerni, w tej doskonałej ciszy kilkaset me-
trów pod ziemią, czułem, że się cały kondensuję, zmniejszam 
się do maciupeńkiej drobinki i że w tej drobince zawiera się 
wszystko o mnie – z kiedyś, na teraz i na przyszłość. Wie-
działem, że dzieje się coś niezwykłego... Tylko że nie miałem 
pojęcia, jak to opisać, w jakimś sensie byłem gówniarzem, 
musiałem znaleźć narzędzia, żeby zacząć to porządkować 
– reżyser gestykuluje dłońmi, jakby rozganiał spomiędzy nas 
niewidzialny dym. – Przepraszam, ale ja do wyrażania emo-
cji używam dłoni. I właśnie robienie filmów to jedno z tych 
narzędzi – kończy urwaną myśl.
Byliśmy jednak w drodze do Popielaw. Wyjazd do dziad-
ków 11-letniemu Jaśkowi na początku wydawał się nagrodą. 
Było tam wszystko, czego brakowało starszym bratu i sio-
strze, którzy zostali we Wrocławiu. W mieście miewał proble-
my w szkole, bo nauczyciele jego dociekliwość brali za prze-
mądrzałość. W Popielawach miał szansę być najlepszym 
uczniem w szkole. Był w piątej klasie. Najpierw miał zostać 
u dziadków dwa miesiące, następnie trzy, później cztery... 
– Bardzo wyraźnie artykułowałem potrzebę powrotu, która 
brała się z tęsknoty, normalnej, dziecięcej tęsknoty za matką, 
za domem. Ciągle jednak znajdowały się powody, aby mi go 
odmówić. Byłem tam rok, potem drugi, trzeci. Ta tęskno-
ta i poczucie odrzucenia – dziś, kiedy moja matka nie żyje, 
mogę o tym mówić swobodniej – zrodziły mnie dorosłego, 
one się doczepiły do mnie dorastającego i nie odpuszczały ani 
na chwilę. Te niespełnione tęsknoty krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, i w 23-letnim żołnierzu Ludowe-
go Wojska Polskiego, i w 25-letnim studencie szkoły filmo-
wej, i w 35-letnim mężu Grażyny, i w 40-letnim ojcu paro-
letniej Zuzi, i w 50-letnim... 

– W tym jest pan bardzo podobny do swojego bohatera z naj-
nowszej książki „Dwanaście słów”. Fryderyk też nosi w sobie 
te dziecięce tęsknoty, niespełnienia i zdarza mu się patrzeć 
na świat oczami kilkunastoletniego chłopca. A przecież je-
steście równolatkami.
– Tak, obaj mamy niezałatwione sprawy z dzieciństwa i ja 
ich pewnie już nigdy nie załatwię. Przez całe życie to dziec-
ko we mnie krzyczało: „Zaopiekuj się mną wreszcie! Zabierz 
mnie do Wrocławia, chcę być z tobą, mamo, chcę być z tobą, 
tato”. Tylko że nikt nie był zdolny tego krzyku usłyszeć. A ja 
opiekowałem się swoimi rodzicami coraz bardziej. Im silniej 
ta tęsknota i to niespełnienie we mnie odżywały, ja się tym 
bardziej opiekowałem swoimi rodzicami. Paradoks na para-
doksie. I traciłem z oczu wszystko, co ważne. To zadziwiający 
proces i jak się go zaczyna sobie uświadamiać, to za tym idzie 
odkrywanie wielkiego, a niedostrzeganego wcześniej obsza-
ru wolności. Pamiętam, że równie wielki obszar odkryłem, 
pierwszy raz mówiąc „nie”.
– Pierwsza ważna odmowa.
– To była kobieta. I mimo że moje życie było w innym miej-
scu, ona ciągle chciała w nim uczestniczyć. I ja jej wprost 
powiedziałem, że nie. „Proszę, nie dzwoń więcej do mnie. 
Jestem już gdzieś indziej i w moim świecie już cię nie ma, 
są inni”.
– To było źródłem siły i wolności?
– Tak, bo zaopiekowałem się sobą. To jest najtrudniejsze. 
Bez trudu się zaopiekuję, kim pan tylko zechce, ale z tru-
dem sobą. To odkrywanie umiejętności opiekowania się sobą 
i bycia wyrozumiałym dla samego siebie to zadziwiające do-
świadczenie. Tak naprawdę chwilę przed scynicznieniem od-
kryłem w sobie zgodę na to, żeby nie być Superjankiem. Pan 
zapewne nie wie, że w środowisku filmowym taką właśnie 
otrzymałem ksywę – każdego się tam jakoś opisuje i ja zosta-
łem Superjankiem. Niezłomnym, silnym, gotowym na każde 
wyzwanie, zaciętym Superjankiem bez chwili słabości. Sła-
bości mieli inni, Superjanek ich nie miał. Nie wiedzieli inni, 
Superjanek wiedział. Tylko że Superjanek się starzał i słabł, 
aż na koniec musiał przystać na to, że jest pięćdziesięcioparo-
letnim człowiekiem, który nie podoła wielu wysiłkom.
– Jednak był czas, kiedy pan wierzył i czuł, że jest superbo-
haterem?
– Mnie ta wizja oczywiście na początku pochlebiała. Byłem 
takim kaskaderem wśród filmowców, człowiekiem, który cią-
gnął za sobą na plany filmowe tabuny młodzieży, studentów, 
wyposażał ich w niezwykłą determinację w dążeniu do za-
wodu. Oni te nadzieje, że kiedyś spełnią się ich marzenia 
o filmie, opierali na obserwowaniu mnie, więc ja musiałem 
być niezwyciężony. Jak czułem na sobie ich spojrzenia, to na-
tychmiast się prostowałem i już mnie nie bolał kręgosłup, już 
mi nie pękały żyły ani ścięgna, znów byłem... Oni przecież 
będą ze mnie czerpać przykład i siłę. Myślałem, że mam taki 
obowiązek. Przyjąłem na siebie ten obowiązek, poczułem...
– Potworny ciężar – wtrącam, bo sam zaczynam czuć, jak się 
pod nim uginam.
– Ponad siły. Bo co jest po drugiej stronie? Ano rozma-
ite nieuważności w życiu prywatnym. Nieuważności, któ-
rych ofiarą stała się moja starsza córka. Nieobecności roz-
maite. Zaniechanie obecności nie z premedytacji, tylko 

Te niespełnione tęsknoty 
krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, 
i w 23-letnim żołnierzu 
Ludowego Wojska Polskiego, 
i w 25-letnim studencie 
szkoły filmowej, 
i w 35-letnim mężu 
Grażyny, i w 40-letnim ojcu 
paroletniej Zuzi, i w... 
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z nieuważności, z tych prób sprostania wizerunkowi siłacza, 
mocarza... No tak... Wcale nie tak dawno pozwoliłem sobie 
nie być mocarzem, stałem się dla siebie wyrozumialszy. Chy-
ba nie za późno, chyba w samą porę.
– I jakie to uczucie?
– Nie wiem. Inne. Jednak takie prolongujące nadzieję na to, 
że jeszcze spotkam się z sobą w całkowitej zgodzie na siebie. 
Bo przecież będzie tylko gorzej. Bo przecież będzie tylko sła-
biej, tylko starzej, tylko wolniej, więc coraz trudniej będzie 
o zgodę na siebie.
– Łaskawszy jest pan...
– Wyrozumialszy – poprawia mnie zdecydowanie. – Od łask 
jest świat zewnętrzny.
Jednak to właśnie świat zewnętrzny umożliwił Kolskiemu, 
jego prawdziwemu ja, ukrywać się przez lata w obrazie, który 
został mu narzucony przez środowisko. Wchodził do najgłęb-
szych jaskiń, wspinał się, przechodził kolejne kursy surwiwa-
lowe, ćwiczył mięśnie – przecież musiał pozostać niepoko-
nany. I nagle – przy okazji rutynowego badania w maszynie 
do rezonansu magnetycznego – odkrył, że ma klaustrofobię.
– W tej tubie doznałem ataku paniki, który ledwo powścią-
gnąłem. Będąc przez tyle lat grotołazem, okazało się, że je-
stem też klaustrofobikiem. Ta sprzeczność na poziomie 
– nazwijmy go – medycznym świetnie odpowiedziała na tę 
sprzeczność na poziomie psychologicznym. Jak gdyby to był 
rym, który kazał mi na siebie spojrzeć trochę uważniej. 
No i teraz koniec spełniania zamówień społecznych.

Popielawom jednak nie powiedział „nie”. Wrócił do miejsca, 
w którym wszystkie 365 dni każdego spędzonego tam roku 
nastoletniego życia wypełniała mu tęsknota. To była jego 
główna aktywność w Popielawach – tęsknota. Stawał pod 
kapliczką i wyglądał na drogę, czy czasem nie idzie mama lub 
tata od przystanku PKS pod Bukowem. A teraz znowu tam 
wraca – kupił ziemię, buduje dom z drewna.
– Z ducha jestem z Popielaw, z dziecka jestem z Popielaw. 
To ma coś z uzależnienia. Chciałem wrócić do Popielaw jako 
ten sam mały chłopiec. A wróciłem do nich jako ktoś zupeł-
nie inny. Żeby odkryć, że ten matecznik...
– Matecznik?
– O mój Boże, przecież to w tym przypadku zupełnie nie ma 
umocowania – Kolski dziwi się własnym słowom.
– Tak pan o tym miejscu myśli, choć to raczej dziadecznik. 
Powiedział pan kiedyś, że karmił się naiwną wiarą, że jak już 
pan kupi ten kawałek ziemi i tam wróci, to spojrzy w oczy 
tamtemu małemu Jasiowi i powie: „No dobra, dość tułaczki, 
jesteśmy na miejscu”.
– Nic takiego się jednak nie stało. Wywiozłem z Popielaw 
szczególną wyobraźnię, która mnie powiodła do filmów, 
do rozmaitych zmagań twórczych... A wróciłem jako czło-
wiek z Wrocławia, jako ktoś zupełnie inny. I przyglądając się 
temu światu, zacząłem nagle odkrywać Popielawy na nowo. 
To jest karta do zapisania.
– I jaka to będzie historia? O czym?
– Nie wiem. Tam stoi stary dom. Kiedyś w marzeniach chcia-
łem mu przywrócić kształt z przeszłości. Teraz pozwalam mu 
się starzeć, zarastać krzakami, a z boku buduję zupełnie coś 
innego – nowy świat.

Gdy poszedł do gminy po pozwolenie na wylanie fundamen-
tów pod ten nowy dom, zapytali go, gdzie będzie stał. Kolski 
nie był na to przygotowany, był pewien, że to zwykła formal-
ność, więc wskazał trochę na chybił trafił – o tu. 
– Wybrałem to miejsce instynktownie. Wbiliśmy cztery kołki 
i tyle. Teraz dopiero odkrywam sens tego wyboru – z tarasu 
będę miał dobre miejsce do obserwowania, jak tamten świat 
niegdysiejszy odchodzi w niebyt. Co w tym uwolnionym 
miejscu powstanie? Moja młodsza córka ma teraz niespełna 
dwa i pół roku. Pewnie będzie tam biegać wkoło i wpuszczać 
w ten świat nowe dźwięki, które tam zamieszkają, rozmnożą 
się, wnikną w powietrze i rozwibrują je na nowo. Będzie wy-
powiadać swoje dziecięce zdania i oznaczy... Odczułem ulgę 
w tym momencie, jak to powiedziałem – Kolski uśmiecha 
się lekko i kończy myśl jeszcze łagodniejszym głosem: – Na 
nowo oznaczy parametry tego świata, jego granice, będzie ten 
świat nazywać po swojemu, nie po mojemu. Dla niej te trzy 
wielkie dęby, te olbrzymy, które były świadkami mojego do-
rastania, będą znaczyć coś zupełnie innego. Będzie podnosi-
ła kasztany i żołędzie w swoich sprawach, w zupełnie innych 
sprawach niż moje, i to ona będzie nadawać zupełnie nowy 
sens temu miejscu.
Reżyser milknie na chwilę.
– Zobaczyłem taki obraz: jest część pałacu – myśmy tak 
nazywali ten dworek dziadków – w której była kiedyś pra-
cownia rymarska dziadka Jakuba, a dziś został po niej tylko 
fundament porośnięty zielskiem. Będę na nią mógł patrzeć 
z tarasu i zapewne będę widział, jak moja dorastająca córka 
lata tam z kijkiem i rozgrzebuje te miejsca... I stoi na przykład 
w miejscu, w którym kiedyś stało moje łóżko albo była kuch-
nia. Tam o piątej rano dziadek w zimie podgrzewał mi jedze-
nie. Albo tam, gdzie stała komódka... Ona będzie po tym po 
prostu chodziła i rozgrzebywała. Bardzo mnie taki obraz cie-
szy. To co, może o czymś zabawnym porozmawiajmy?
– To może o muzyce?
– Proszę bardzo, zupełnie się na tym nie znam. Ani trochę.
– To ciekawe. W pana książce jest taki fragment: „To jest 
muzyka. Dzięki niej można przetrwać wojnę, pogodzić się 
ze śmiercią bliskich i samemu nie umrzeć z rozpaczy”.
– Muzyka ma dla mnie wagę tylko wtedy, kiedy mnie poru-
sza, kiedy jest zdolna dotknąć moich emocji. Może być do-
skonała, bezbłędnie zbudowana i zagrana, ale tak długo, jak 
nie potrąci jakiejś nuty emocjonalnej we mnie, jest bez zna-
czenia. Jest jak jajko Fabergé – puste w środku; umiem się 
zachwycić jego pięknem, ale tylko na chwilę. To piękno nie 
ma przeznaczenia. Ani mnie nie ucieszy na dłużej, ani mnie 
ogrzeje, ani mnie zasmuci, bo ważne jest też dać się zasmucić 
muzyce. Można to wtedy przekuć w coś pięknego.
– No i całe szczęście, że nie trzeba się znać na muzyce, żeby 
uratowała nam życie.
– Właśnie. Ja chętnie do takiej konkluzji też bym zmierzał. 
Etniczna muzyka afrykańska ma taką moc, czuję w niej po-
tencjał. Tęsknię wtedy po afrykańsku. To oczywiście jest cią-
gle moja tęsknota, ale tym wywołana. I w tym sensie muzyka 
ma wielkie znaczenie. Ciągle czegoś słucham, ale nie potrafię 
nazwać autorów, nurtów...
– Panu to bardzo przeszkadza, że pan się na tym nie zna tak 
po akademicku.



MALE HERO

– Trochę tak... Gdyby mnie pan spytał, czy jest jakaś dziedzi-
na, na której znam się dobrze, to...
– No właśnie, gdyby miał pan wyjść na scenę i zaprezentować 
swój talent, jakiś numer popisowy, to co by to było? Ja mógł-
bym chyba zmywać naczynia.
– Ja zalewajkę gotować mógłbym. W ogóle coś gotować, bo to 
dość dobrze umiem i z tym potrafiłbym sobie poradzić, cho-
ciaż nie w programie „Masterchef ”, bo to wymaga przede 
wszystkim umiejętności zaprezentowania siebie, wymaga jakie-
goś rodzaju hucpy. Umiałbym jednak dobrze na scenie porąbać 
drewno na opał. Porządna siekierka, dobry pieniek. Odrzu-
cić śnieg bym umiał, zgrabić liście. Pogłaskać psa bym umiał. 
Oj, i kota, kota jeszcze bardziej – zaciera ręce z zadowolenia. 
– W konkursie na wywoływanie kociego mruczenia mógłbym 
iść w zawody z najlepszymi. 
Ostatnio w Bieszczadach miał ochotę ukraść kota o imieniu Fi-
lonka. Kota, który wytwarzał tak cudowne mruczenie, że z Fi-
lonką mógłby pod tym względem konkurować tylko Cezar.
– No, pretensjonalne, ale ja go dostałem już z imieniem. Za-
pisałem sobie mruczenie Cezara w telefonie komórkowym 
i w Namibii, kiedy udawało mi się znaleźć w wioskach koty, 
puszczałem im to nagranie. Patrzyłem, co one na to. I były pod 
wrażeniem. Mruczenie mojego kota... to jest najbardziej uspo-
kajający mnie dźwięk w życiu.
– A kiedy panu zdarza się mruczeć z zadowolenia?
Kolski milczy dłuższą chwilę, ma zamknięte oczy.
– Jesienią, w lesie... na grzybach z ojcem, czyli kiedyś.
Ojciec był szczególnym rodzajem zbieracza, ponieważ potrafił 
przypisać sobie każdy grzyb znaleziony przez każdego człowie-
ka w lesie. Jan musiał się przyzwyczaić, że jakiegokolwiek grzy-
ba by znalazł, to powód, dla którego to się udało, leżał w ojcu. 
– Pamiętam, że pokazywał mi drogę i obszar, którym powinie-
nem się zainteresować, ponieważ wszystko wskazywało na to, 
że o tej porze roku tam właśnie powinny być prawdziwki. 
A to, że znalazłem czerwonego koźlarza, niczego nie zmienia-
ło, bo on pomyślał, ale nie zdążył tego wyartykułować, że czer-
wone koźlarki powinny być tuż obok. Nieodżałowane chwile. 
Teraz czasami mruczę, jak mi dobre ujęcie wyjdzie.
Kolski decyduje się na pokazanie mi fragmentu kręconego wła-
śnie filmu. Dziś siedzimy na Plantach w Krakowie, ale ostatnie 
tygodnie spędził z ekipą w Bieszczadach, a od jutra kręcą dalej 
w Kazimierzu. Nic nie wiem o tym filmie. Reżyser wyjmuje 
z czarnego, sportowego plecaka komputer, chwilę szuka oku-
larów po kieszeniach.
– O są! – wykrzykuje zadowolony.
Scena jest taka: polana, drzewa, może sad, gdzieś w oddali 
drewniany płot, z prawej strony w zaroślach stoją dwa porzu-
cone fiaty – mały i duży.
– Potrzebna nam była scena z budzeniem się. I pomyślałem, 
że bohaterki mogłyby spać w tych samochodach.
Włączyli kamerę i nagle zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. 
– Oto na scenie zdarzeń pojawiają się: najpierw krowa, za-
raz za nią chłop, który usiłował ją dogonić, potem jego żona, 
a na końcu traktor, i to wszystko ułożyło się w ciąg epizodów 
zadziwiających, aczkolwiek spojonych wewnętrzną logiką. Lo-
giką, której w życiu nie udałoby się uzyskać, wcześniej ją projek-
tując. Mówiąc innymi słowy: nigdy nie byłbym zdolny wyreży-
serować takiej sceny. Proszę zobaczyć, jak oni biegną! Ta krowa 

i ten pan są z gatunku niemożliwych. Biegli w przeciwtakcie 
– on w jednym kierunku, krowa w drugim; z punktu kompo-
zycji biegli przez mocne punkty w kadrze i ten pan w ostatniej 
chwili – jakby miał wielką świadomość obiektywu, przed któ-
rym występuje – tuż przed opuszczeniem kadru poprawia sobie 
beret na głowie. Cały czas nie mogę dać temu wiary.
– W takich chwilach zdarza się panu myśleć, że ktoś, coś panu 
sprzyja?
– Fenomenem obydwu porządków – robienia filmów i pisa-
nia książek, takim, który nie poddaje się kontroli – jest NIE-
-O-CZE-KI-WA-NE. Ono zwykle obdarowuje naddatkiem. 
Oczywiście na nieoczekiwane trzeba zasłużyć. Na nieoczeki-
wane trzeba być gotowym, mając pod ręką oczekiwane, gdyby 
to pierwsze jednak nie nadeszło. Tu w tej scenie z krową nie-
oczekiwane objawia się w najczystszej postaci – przyszło i po-
wiedziało: „Proszę, oto jestem”. W literaturze nieoczekiwanego 
jest jeszcze więcej, tylko trzeba mu stworzyć dogodne warunki. 
Nieoczekiwane lubi przyjść na przykład w zimie, kiedy w piecu 
napalone, przygotowane są ciepłe kapcie, herbata... Nieoczeki-
wane sobie patrzy i mówi: „No dobra, zapraszają mnie. Wydaje 
się, że będzie wygodnie, ciepło i przytulnie. Idę”. I wtedy się 
pojawia, a to się manifestuje w odkryciu, że oto się napisało. 
Budzę się z czegoś na granicy snu i jawy, patrzę – są rządki lite-
rek, czytam, jest jakiś porządek, czasem bywa magnetyczny, ale 
nie potrafię tego przypisać sobie, a jeśli już, to nie tylko sobie. 
To jest świat, w którym spełnia się porządek nie całkiem suwe-
renny, to znaczy w obrębie tego świata nie jestem suwerenem. 
Jest coś jeszcze, istnieje jakiś wyższy porządek, którego – jeśli 
zrobię wystarczająco dobrą herbatę – mogę być uczestnikiem. 
Mogę być beneficjentem również.
– Podpis „Jan Jakub Kolski” na okładce książki...
– Nie całkiem uprawniony, tak? Zgoda, może być „Jan Jakub 
Kolski” i trzy kropki. Bo nie odważę się zgadywać, z pomocą 
kogo się pisze. 

Zalewajkę gotować 
mógłbym. W ogóle coś 
gotować, bo to dość dobrze 
umiem i z tym potrafiłbym 
sobie poradzić. Umiałbym 
porąbać drewno na opał. 
Odrzucić śnieg bym umiał, 
zgrabić liście. Pogłaskać psa 
bym umiał. Oj, i kota, kota 
jeszcze bardziej



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

+ 48 (58) 526 88 00, bilety@airport.gdansk.pl

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

Szczegółowe informacje o aktualnych cenach i promocjach znajdą Państwo na www.airport.gdansk.pl  
/ Further information about current prices and promotions on www.airport.gdansk.pl

Całodobowa Informacja lotniskowa / Airport Information 24/7
   801 066 808

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

Straż Graniczna / Border Guard Control + 48 58 348 12 33

Służba Ochrony Lotniska / Airport Security Guard + 48 58 348 11 32

Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna / Fire Brigade + 48 58 348 11 23

Sekretariat Zarządu Portu / Secretariat of Management Board + 48 58 348 11 54

Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej  

/ Polish Air Navigation Services Agency
+ 48 58 348 11 56

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

T1 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty non-Schengen  
/ Departures non-Schengen

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• Nordea Bank 

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

T2 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty Schengen  
/ Departures Schengen

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

• „I  Poland” (sklep z pamiątkami / souvenir-shop)

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

WYKAZ WYBRANYCH PUNKTÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH 
W TERMINALACH T1 I T2:

A LIST OF SELECTED COMMERCIAL  
AND SERVICE POINTS AT TERMINAL T1 AND T2:

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

3,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN

2,00 PLN 4,00 PLN 35,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego

Ja
na

 II
I S

ob
ie

sk
ie

go

Kartuska

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

AIR-TRANSFER.PL     
Firma Handlowo Usługowa  
Michał Chmiel
Air-transfer.pl           
Robert Szemro, tel 502 323 396     
admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    
Marcin Wójcik 600 218 795       

AD-MAR    
Usługi Transportowe    
Marian Górecki    
ul. Jana III Sobieskiego 13/20    
86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        
Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

SALZBURG www.salzburg-airport.com

DUBROWNIK www.airport-dubrovnik.hr

RIJEKA www.rijeka-airport.hr

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

AARHUS www.aar.dk

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

GIRONA www.girona-airport.net

AMSTERDAM         www.schiphol.com

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

AUSTRIA / AUSTRIA

CHORWACJA / CROATIA

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND www.avinor.no

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

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

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

OSLO   www.osl.no

OSLO-RYGGE www.en.ryg.no

OSLO-TORP    www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-PRESTWICK www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW    www.krakowairport.pl

LUBLIN   www.portlotniczy.lublin.pl

RZESZÓW   www.rzeszowairport.pl

WARSZAWA  www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA - MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW      www.airport.wroclaw.pl

ZIELONA GÓRA www.lotnisko.lubuskie.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

ALESUND

TURKU

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

RIJEKA

MANCHESTER

SALZBURG

AARHUS

KRAKÓW

GIRONA

MONACHIUM

BIRMINGHAM



FLIGHT DESTINATIONS

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

ALESUND

TURKU

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

RIJEKA

MANCHESTER

SALZBURG

AARHUS

KRAKÓW

GIRONA

MONACHIUM

BIRMINGHAM

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair
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CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT Starting the year with increase

Once again Gdansk Lech Walesa Airport starts the year 
with an increase in the number of passengers. The airport 
served 196,240 people in the first month of 2014, which is 
7.5% more than in January 2013. This buoyant result rais-
es hopes that the number of 3 million passengers will be 
crossed in 2014. Tomasz Kloskowski, Chairman of the 
Board of Gdansk Airport, says:

“Our aim for 2014 is to achieve the number of 3 million 
passengers. As can be seen from the first month, we are on 
the right way to carry out this ambitious but difficult plan 
taking into account the current market situation. We ob-
viously focus on more than just increasing passenger traffic 
and expanding our connections network; we constantly try 
to develop and extend the airport infrastructure.”

The next stage of its investment programme has just be-
gan at the airport. Airbridges will appear here in spring. The 
construction of the T2 terminal has just began. It is going to 
house also the arrivals hall. There are also other investments 
waiting to be realized: introduction of the second category 
of the airport, which would make landing in difficult weath-
er conditions possible, as well as opening of the Pomeranian 
Metropolitan Railway, which would join the airport with 
Gdansk and Gdynia city centres. 

In the winter season, you can fly from Gdansk 
Airport to:

Berlin (AIRBERLIN)
Amsterdam, Cracow, Lublin, Poprad (EUROLOT)
Frankfurt, Warsaw (PLL LOT)
Frankfurt, Munich (LUFTHANSA)
Oslo (NORWEGIAN)
Bristol, Cork, Dublin, Edinburgh, London Stansted, 
Manchester, Oslo Rygge (RYANAIR)
Copenhagen, Oslo (SAS)
Alesund, Barcelona, Bergen, Doncaster-Sheffield, 
Dortmund, Eindhoven, Glasgow-Prestwick, Goteborg, 
Hamburg-Lübeck, Haugesund, Cologne/Bonn, 
Kristiansand, Liverpool, London Luton, Malmö-Sturup, 
Milan-Bergamo, Oslo Torp, Paris-Beauvais, Stavanger, 
Stockholm-Skavsta, Trondheim and Turku (WIZZAIR)

You can also fly from Gdansk in chartered 
traffic in the winter season to:

Sharm al Sheik, Hurghada, Erzurum, Poprad, Tel Aviv, Tene-
rife and Fuerteventura. 

Rok rozpoczęty od wzrostu

Po raz kolejny Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
rozpoczyna rok kalendarzowy od wzrostu liczby pasażerów. 
W  pierwszym miesiącu 2014 roku na lotnisku obsłużono 
196 240 osób, czyli o 7,5% więcej, niż w styczniu zeszłego 
roku. Taki wynik napawa optymizmem i pozwala wierzyć, 
że w 2014 roku uda się przekroczyć barierę 3 milionów pa-
sażerów, o czym mówi Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu 
Portu Lotniczego Gdańsk:

– Naszym założeniem na 2014 rok jest osiągnięcie liczby 
3 milionów pasażerów. Jak widać po pierwszym miesiącu, 
jesteśmy na dobrej drodze, aby wykonać ten ambitny i trud-
ny, jak na obecną sytuację rynkową, plan. Oczywiście nie 
skupiamy się tylko na zwiększaniu wolumenu ruchu pasa-
żerskiego i siatki oferowanych połączeń. Cały czas staramy 
się rozwijać i rozbudowywać infrastrukturę lotniskową. 

Na lotnisku rozpoczął się kolejny etap programu inwesty-
cyjnego. Wiosną w Porcie pojawią się rękawy pasażerskie. 
Ruszyła także rozbudowa terminalu T2, dzięki której rów-
nież hala przylotów będzie mogła być zlokalizowana w no-
wym budynku. W kolejce czekają inne inwestycje: wprowa-
dzenie drugiej kategorii lotniska, umożliwiającej lądowanie 
samolotów w  trudniejszych warunkach pogodowych oraz 
uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która po-
łączy lotnisko z centrami Gdańska i Gdyni. 

W sezonie zimowym z gdańskiego lotniska 
można polecieć do:

Berlina (AIRBERLIN)
Amsterdamu, Krakowa, Lublina, Popradu (EUROLOT)
Frankfurtu, Warszawy (PLL LOT)
Frankfurtu, Monachium (LUFTHANSA)
Oslo (NORWEGIAN)
Bristolu, Cork, Dublina, Edynburga, Londynu Stansted, 
Manchesteru, Oslo Rygge (RYANAIR)
Kopenhagi, Oslo (SAS)
Alesund, Barcelony, Bergen, Doncaster-Sheffield, 
Dortmund, Eindhoven, Glasgow-Prestwick, Goteborga, 
Hamburga-Lubeki, Haugesund, Kolonii/Bonn, Kristiansand, 
Liverpoolu, Londynu Luton, Malme-Sturup, Mediolanu-
Bergamo, Oslo Torp, Paryża-Beauvais, Stavanger, 
Sztokholmu-Skavsta, Trondheim oraz Turku (WIZZAIR)

W sezonie zimowym w ruchu czarterowym 
z Gdańska można polecieć do:

Sharm al Sheik, Hurghady, Erzurum, Popradu, Tel Awiwu 
oraz na Teneryfę i Fuerteventurę.
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W wyższych

Tekst: Mateusz Kołos  Źródło zdjęć: Port Lotniczy Gdańsk



Latać samolotem to jedno, czekać na niego 
– to zupełnie inna sprawa. W gdańskim 
porcie lotniczym jest miejsce, gdzie 
czekanie to sama przyjemność.

  
sferach

Nie każdy pasażer jest entuzjastą tanich linii, nie 
każdy też zadowoli się ich komfortem. Dla takich 
jest Strefa VIP gdańskiego lotniska. Nie ma tu mowy 
o  czymś takim jak żmudne procedury lotniskowe, 
tłok i brak miejsca. Wszystko, od sprawdzania pasz-
portu po transport na pokład samolotu, odbywa się 
błyskawicznie i  w  spokojnej wyizolowanej atmos-
ferze. Z  luksusów korzystać mogą podróżujący za-
równo samolotami rejsowymi jak i prywatnymi, nie-
zależnie od tego czy ich podróż ogranicza się tylko 
do terytorium kraju, czy też czeka ich zagraniczna 
delegacja. Co więcej – wcale nie trzeba być głową 
państwa, by cieszyć się z wygód Strefy VIP. Oferta 
dostępna jest dla każdego klienta indywidualnego. 
Oczywiście za odpowiednią cenę.

Strefa VIP to przede wszystkim komfort obsługi – 
oddzielny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa 
i  kompleksowa odprawa. Dużo daje tu usługa Fast 
Track, umożliwiająca korzystanie z  osobnej kontroli 
bezpieczeństwa pasażerom posiadającym złote karty 
linii lotniczych oraz pasażerom klasy biznes. Tu nikt 
nie stoi w kolejce, ba, można przyjechać na lotnisko 
znacznie później, niż robią to przyzwyczajeni do tego 
pasażerowie. Co ciekawe, każdy może skorzystać z tej 
usługi po podpisaniu umowy z lotniskiem. VIP Room 
to również komfortowa przestrzeń, idealna zarówno 
do zrelaksowania się przed lotem jak i niczym nieza-
kłóconej, wytężonej pracy pomiędzy służbowymi po-
dróżami. Możliwość skorzystania z Internetu? Proszę 
bardzo. Napoje i  przekąski? Na zawołanie. Obsługa 
oferuje również szeroką pomoc, chociażby w kwestii 
wyboru i  rezerwacji hotelu. A  jeśli chodzi o dotarcie 
do/z samolotu – zawsze czeka na nas transport, który 
dowiezie nas bezpośrednio do naszego samolotu.

Gdyby komuś Strefa VIP szczególnie przypadła do 
gustu, warto wspomnieć, że miejsce posiada również 
nowoczesną, bogato wyposażoną Salę Konferencyj-
ną, w której znajdzie się miejsce dla 60 osób. To daje 
możliwość przeprowadzenia konferencji, spotkań biz-
nesowych, szkoleń, premier produktów lub rekrutacji 
przed wylotem lub od razu po przylocie do Gdańska. 
Tym samym Strefa VIP w Porcie Lotniczym Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy jednoznacznie kojarzona jest 
z komfortem, prestiżem, nienachalną atmosferą oraz 
profesjonalną jakością usług. Nie wspominając o tym, 
że to miejsce szczególne, bo bywają tu ludzie ze świa-
ta polityki, biznesu, kultury oraz sportu. Można się 
tu często minąć z prezydentem lub znanym aktorem – 
znacznie częściej niż w innych częściach lotniska. No 
i przy okazji samemu poczuć się jak Very Important 
Person.  

ENGLISH  
TEXT In high society

Travelling by air is one thing, waiting for 
the plane is quite another. But there is 
a place at Gdansk Airport where waiting 
is sheer pleasure.

Not every passenger is a  cheap airline enthusiast, 
and not everyone settles for comfort found in their 
planes. For such passengers the Airport created the 
VIP longue. Inconveniences like painstaking airport 
procedures, crowd and crush are out of question here. 
Everything, from passport control to transport to the 
plane, takes place with lightning speed and in a calm, 
isolated atmosphere. This luxury is available for those 
travelling by both airliners and private planes, regard-
less of whether their travel takes place within the bor-
ders of our country or whether they are going on a trip 
abroad. Moreover, you do not have to be the head of 
the State to enjoy the VIP Longue conveniences. Ev-
ery individual customer can take the offer, though of 
course at a reasonable price.

The VIP Longue includes most of all comfortable 
services – a  separate, discreet security control point 
and comprehensive clearance, as well as the Fast 
Track service, whereby passengers with gold cards 
from various airlines and business class passengers 
can undergo a personal security control. There are no 
queues here, you can even come to the airport much 
later than passengers usually do. Everyone who signs 
an appropriate agreement with the airport can take 
the offer. The VIP Room is a comfortable zone ideal 
for both relaxation before the flight and undisturbed, 
hard work in between one’s business trips. Access to 
the Internet? By all means. Snacks and drinks? At 
your beck and call. What is more, the VIP Longue 
staff offers enormous and practical help, for example 
in choosing and booking a hotel. And as far as trans-
port from/to the plane is concerned, there is always 
a vehicle that will take you directly to your plane or 
to the terminal.

It is also worth mentioning that for those who like 
the VIP Longue much it also includes a modern, well-
equipped Conference Room for as many as 60 people. 
Here you can organize conferences, business meet-
ings, training courses, product demonstrations or 
recruitment processes before your departure or right 
after your arrival in Gdansk. This all makes the VIP 
Longue at Gdansk Lech Walesa Airport trigger asso-
ciations with comfort, prestige, calm atmosphere and 
professional services. Not to mention that the place 
is unique thanks to its guests from the world of pol-
itics, business, culture and sport. You can often go 
past presidents or well-known actors here, much more 
often than in other parts of the airport. And, at the 
same time, you have a chance to feel a Very Important 
Person yourself.. 



Wysokie loty  
nie tylko  

w powietrzu

Sport staje się w Polsce coraz bardziej popularny. W ostatnich latach ilość 
klubów uprawiających różne dyscypliny, nawet w niewielkich miejscowościach 

jest coraz większa. Nie inaczej jest w Trójmieście, którego sportowy rozwój 
regularnie wspiera Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Nie jest jednak tak, że władze lotniska stoją u  boku drużyn 
uprawiających te najbardziej popularne dyscypliny sportowe. 
Owszem, jedne ze wspieranych grup to Lotos Trefl Gdańsk 
oraz koszykarski Trefl Sopot, jednak podobne wsparcie otrzy-
muje Ogniwo Sopot – reprezentant niszowej w Polsce dyscy-
pliny, jaką jest rugby. Na współpracy portu lotniczego i  po-
wyższych drużyn korzystają nie tylko obie strony, lecz także 
kibice – dla nich bowiem organizowane są rozgrywki na 
ERGO Arenie.

Gdańskie lotnisko jest jednym z głównych sponsorów Stowa-
rzyszenia Trefl Pomorze – organizacji skupiającej w  swoich ra-
mach trzy kluby: Lotos Trefl Gdańsk, ATOM Trefl Sopot oraz 
Trefl Sopot. Port Lotniczy wspiera trójmiejską siatkówkę i koszy-
kówkę m.in. finansowo, co pozwala na budowanie drużyn, które 
robią regularne postępy, będąc jednymi z najlepszych grup w Pol-
sce, a wkrótce również może nawet na arenie międzynarodowej.

Właśnie dzięki temu Lotos Trefl Gdańsk jest jedynym pomor-
skim klubem, który od trzech sezonów gra w  PlusLidze, czyli 

Tekst: Katarzyna Szewczyk Źródło zdjęć: Trefl Sopot



najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W sezonie 2012/2013 
drużyna ta znalazła się na ósmym miejscu w klasyfikacji końco-
wej, co stanowi najlepszy wynik w  całej historii klubu w Plus-
Lidze. Oczywiście przed zawodnikami jeszcze długa droga, ale 
dzięki nieustannym szkoleniom, ciężkiej pracy i poprzeczce, jaką 
klub stawia wysoko sam przed sobą, trwający sezon ma szansę być 
jeszcze lepszy. 

Inaczej jest z drużyną koszykarską Trefl Sopot, która już od 
dawna odnosi sukcesy na arenie krajowej i  międzynarodowej. 
Klub ten pięć razy uzyskał tytuł Mistrza Polski i  trzykrotnie 
zdobył wicemistrzostwo kraju. W sezonie 2011/2012 był wicemi-
strzem Polskiej Ligi Koszykówki, a w dwóch poprzednich zajął 
w niej trzecie miejsce. Ponadto Zespół jest dwukrotnym zdobyw-
cą Pucharu Polski (sezony 2011/2012 i 2012/2013) oraz Super Pu-
charu Polski (2012 i 2013). Awansował także do finału Pucharu 
Mistrzów FIBA oraz do fazy TOP16 Euroligi. Zespół nie spo-
czywa jednak na laurach. Dzięki wsparciu Portu Lotniczego jego 
zawodnicy przechodzą nieustanne szkolenia oraz testują swoje 
możliwości podczas organizowanych w ERGO Arenie rozgrywek 
i meczów towarzyskich. 

Oczywiście korzystają na tym nie tylko członkowie tych dwóch 
klubów. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Trefl Sopot 
jest podwyższanie poziomu zadowolenia kibiców, nie tylko jeśli 
chodzi o wyniki. Nieustannie stara się ono zapewnić im niepo-
wtarzalny klimat podczas meczów, sprawiając, że każdy z nich 
staje się widowiskiem nie tylko sportowym. Siedzący na trybu-
nach goście odczuwają rodzinną atmosferę, a  emocje towarzy-
szą im nie tylko w trakcie rozgrywki, ale również przed meczem 
i w przerwach. Organizowane są wówczas liczne występy arty-
styczne i konkursy, w których można wygrać np. kolację z ulu-
bionym zawodnikiem czy bilety do loży VIP. Dzieci z kolei mogą 
spędzać czas się w kąciku zabaw i bawić się razem z maskotkami 
– klubowym Treflikiem i lotniskową Mewą. Na jednym ze spor-
towych wydarzeń był nawet zorganizowany mecz między Trefli-
kiem, Mewą i radiowym Mikrofonem a Tauronkami – maskotka-
mi oficjalnego sponsora ligi. Rozgrywkę, ku uciesze maluchów, 
wygrał zespół w barwach czarno-żółtych.

Także zawodnicy sprawiają, że kibice podczas pobytu w miej-
scu rozgrywek czują się jak u  siebie. Każdy fan może poprosić 
ulubionego gracza o autograf czy zrobić sobie z nim zdjęcie. Poza 
tym często biorą udział w akcjach społecznych organizowanych 
w szkołach czy szpitalach oraz pokazują się na otwartych dla pu-
bliczności treningach. Prezentują więc nie tylko swoje sportowe 
umiejętności, ale również sprawiają, że są postrzegani jako nor-
malni, uśmiechnięci ludzie.  

ENGLISH  
TEXT High-flying teams

Sport is becoming increasingly popular in Po-
land. The number of clubs practising various 
sports, even in small towns, has grown consid-
erably in recent years. The same trend is visible 
in Tri-City, and Gdansk Lech Walesa Airport 
regularly supports the sports development of 
the region.

But it is not that the airport authorities stand by teams involved in 
the most popular sports. Indeed, two of the supported groups are 
the volleyball Lotos Trefl Gdansk and the basketball Trefl Sopot, 
but similar aid is provided to Ogniwo Sopot, which plays rugby, 
a rather unpopular discipline in Poland. The cooperation between 
the airport and the above-mentioned teams is beneficial not only 
to both parties, but also to supporters. It is for them that games at 
ERGO ARENA are organized.
Gdansk Airport is one of the main sponsors of the Trefl Pomorze 
Association, an organization that encompasses three clubs: Lotos 
Trefl Gdansk, ATOM Trefl Sopot and Trefl Sopot. The Airport 
supports Tri-City volleyball and basketball as far as for example 
funding is concerned, which helps to organize teams that demon-
strate regular progress and are considered one of the best groups 
in Poland. Perhaps they will soon achieve success in the interna-
tional arena as well.



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

And it is exactly this aid that has made Lotos Trefl Gdansk the 
only Pomeranian club playing in PlusLiga, the highest level of 
volleyball in Poland, for three seasons already. The team took the 
eighth place in the final classification in season 2012/2013, which 
was the best result in PlusLiga in the history of the club. Compet-
itors of course still have a long way to go, but thanks to constant 
trainings, hard work and the standards the club wants to meet, 
the current season can be even better.

It is a bit different with Trefl Sopot, a basketball team which 
has been successful in both the national and international arena 
for a long time. The club won the Polish Championship title five 
times and the Polish Vice-Championship title three times. It was 
the Vice-Champion in the Polish Basketball League in season 
2012/2013 and had taken the third place in two previous seasons. 
Moreover, the team won twice the Polish Cup (seasons 2011/2012 
and 2012/2013) and the Polish Super Cup (2012 and 2013). It ad-
vanced also to the FIBA Basketball World Cup and to the Euro-
league Top 16. But Trefl Sopot does not rest on laurels. Thanks to 
support provided by the Airport, the competitors undergo con-
stant trainings and test their abilities during contests and friendly 
matches organized at ERGO ARENA.

Obviously not only members of these clubs benefit from this 

aid. One of the main aims of Trefl Pomorze Association is to in-
crease supporters’ level of satisfaction with more than just results. 
It continuously tries to guarantee a  unique atmosphere during 
matches and turn them into absolutely unforgettable shows. 
Guests sitting in the stand feel the special family atmosphere and 
intense emotions not only during the match, but also beforehand 
and afterwards. Various artistic events and contests are organized 
so that supporters can win for example a dinner with their favou-
rite competitor or tickets to VIP boxes. And children can enjoy 
themselves in a play area or play together with mascots – Treflik, 
the mascot of the club, and Seagull, the mascot of Gdansk Air-
port. During one of the sports events there was even a match be-
tween Tauroneks, the mascots of the official league sponsor, and 
Treflik, Seagull and Microphone, the mascot of Radio Gdansk. 
To the joy of all kids, the black and yellow team won.

Also the competitors themselves make their followers feel at 
home wherever the matches take place. Each fan can take a photo 
of themselves with their favourite player or ask him for an auto-
graph. What is more, competitors often take part in social cam-
paigns organized in schools or hospitals and attend trainings open 
for public. So they not only present their sports skills, but also 
appear to us as normal, smiling people. 






