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JACEK ROZENEK

Jest aktorem i prezen-
terem telewizyjnym, 
czyli na wrażeniu się 

zna. A jak się na czymś 
zna, to tego uczy – jest 

ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu rela-
cji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipula-
cyjnych. Doradza wielu 

managerom najwyższego 
szczebla. Czyli nie da się 
go owinąć wokół palca. 
Kiedy nie gra na planie 

to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

E N G L I S H T E X T

He is an actor and a TV 
presenter so he knows how 

to impress others. And 
when he knows some-

thing, he teaches it: he is 
an image management 
expert and instructor in 
business relations and 
influence and anti-ma-
nipulation techniques. 

He advises many top 
managers. So he cannot 
be twisted around one’s 

finger. When he does not 
play on set, he plays golf.

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 know-

ledge is not useful. It is 
not even recommended. 

Besides, is it only the 
case with the media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

FOT. MAT. PRASOWE

E N G L I S H T E X T

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

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.

W NUMERZE / THIS ISSUE

PISZĄ DLA NAS

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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NATALIA PRZYBYSZ
Złapaliśmy ją pomiędzy przeziębieniową rekonwalescencją i długą trasą 
koncertową. Choć jej wewnętrzny spokój jest zaraźliwy, mówiła, że teraz 

nie boi się upuszczać krwi. Nauczyła ją tego Janis Joplin.

ROZMAWIALI
Jakub Milszewski, 
Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA
Monika Szałek

MAKE-UP
Justyna Szczęsna
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Jakub Milszewski: Miałaś urlop  
w środku zimy?
Mhm, ale taki trochę służbowy. Grałam 
koncerty we Włoszech dla ludzi, którzy mieli 
wakacje i przy okazji ja też miałam wakacje.

Sylwia Gutowska: Ale w międzyczasie 
miałaś anginę.
To wcześniej. Angina, potem trochę  
ciszy i koncert. 

J: I po urlopie co, w wir pracy?
Tak. Cały tydzień mam wywiadowczy, 
potem koncerty i warsztaty muzyczne, 
w Słupsku.  Właściwie do 22 marca mam 
koncerty.

J: Zabierasz dzieciaki w trasę?
Nie. One by już się nudziły. Kiedyś, jak 
robiłam trasę z płytą „Kozmic Blues” i to 
były dwa miesiące po urodzeniu mojego 
syna, to wtedy wzięłam je, ponieważ 
karmiłam cały czas. Ale teraz już siedzą 
w Warszawie. Za dużo jeżdżenia, siedzenia 
na tyłku w samochodzie. 

J: Z kim zostają?
Ze swoim tatą, z babcią, z drugą babcią, z nia-
nią, i tak dalej…  

J: Nie wydzwaniają do mamy?
Trochę wydzwaniają, ale na pewno jest im 
lepiej niż w busie z moimi kolegami. 

J: No tak, bo jesteś jedyną dziewczyną 
w zespole, sami faceci dookoła. Jak  
z nimi wytrzymujesz?
Mi jest tak lepiej. Ja się źle czuję w dużej 
ilości kobiet. Czuję się wtedy jak jedyny 
koleś. A tak, wydaje mi się, że jestem 
dziewczyną. 

S: Uważasz się za chłopczycę?
Tak.

S: Dlaczego, skąd ci się to wzięło?
To jest głębszy temat, nie wiem, czy teraz 
należy w to brnąć.

J: Ogólnikiem.
Każdy człowiek ma jakąś konstrukcję, 
jakieś uwarunkowania jak dorastał. Mi się 
tak zrobiło, że… mam bardzo dużo takich 
zaburzeń w byciu dziewczyną (śmiech). 
W sensie, że nie umiem mieć koleżanki, 
nie lubię siedzieć z dużą ilością dziewczyn. 

J: Dobrze, że ja tu jestem.
Mhm… To znaczy nie to, że mam jakąś 
awersję do kobiet, tylko po prostu nie 
umiem tworzyć jakichś głębszych relacji. 
Moja siostra jest wyjątkiem, ale to w ogóle 

jest jeden organizm, jest zupełnie inaczej. 
W moim życiu tak to wyglądało, że kobiety 
raczej były na pozycji przegranej, patrząc 
na rodzinę i tak dalej, więc nie nauczyłam 
się, że to jest wypasiona rola do końca. 
Tak pokrótce, bo nie chcę wam tutaj lecieć 
jakimś osobistym nurtem.

S: Szkoda, bo ja się chciałam spytać, 
dlaczego odeszłaś od buddyzmu, a to 
jeszcze gorzej.
Ja nigdy nie odeszłam od buddyzmu, po 
prostu jestem agnostykiem. W dzieciń-
stwie miałam silny kontakt z buddyzmem 
zen, ponieważ moja mama mnie i moją 
siostrę zabierała na odosobnienia i przy-
jęłyśmy nawet pięć wskazań buddyjskich 
i imiona koreańskie zen.

S: Twoja mama was zabierała? To 
dziwne, bo mówiłaś, że umieściła was 
w szkole katolickiej.
Nie, do przedszkola sióstr zakonnych, póź-
niej do normalnej szkoły muzycznej, ale  
też w liceum jeździłyśmy dużo do ośrodka  
zen w Falenicy.

S: To twoja mama zrobiła taki przeskok 
od katolicyzmu do zen?
Myślę, że jeśli chodzi o katolicyzm, to ona 
po prostu wtedy nie myślała nawet takimi 
kategoriami. Zresztą można ją zapytać, bo 
ja nawet nie wiem, jak to się stało, że się tam 
znalazłyśmy. Po prostu w tamtych czasach 
postkomunistycznych świeżych jeszcze wy-
dawały się takie opiekuńczo-wypasione. Ale 
prawda była inna, sposób wychowywania 
dzieci był taki, że były raczej zastraszane, 
więc nic nie mówiły rodzicom, że tam było 
strasznie. A było strasznie. Naprawdę! To 
nie były żarty u sióstr zakonnych. Malar-
stwo Breugla, piekło, slajdy z Afryki z głodu-
jącymi dziećmi i przymuszanie do różnych 
tam posiłków. To nie są fajne rzeczy, ale 
dzieci tego nie mówią, bo myślą, że są złe. 

J: Wymieniłaś to malarstwo Breugla. Może 
szukam w złym kierunku, ale to chyba 
nie jest tak, że w przedszkolu pokazuje 
się dzieciom malarstwo jakiekolwiek. 
Zastanawiam się, że czy to może pozwoliło 
ci znaleźć artystyczne powołanie? 
Nie, nie, nie. Tam tylko nauczyłam się, 
że jestem dzieckiem szatana i że jestem 
Żydem, bo to był jeszcze full zestaw anty-
semityzmu, który również grał dużą rolę 
w tym przedszkolu, i że po prostu piekło 
jest straszne, jest czyściec i tak dalej. To 
był dosyć zastraszający zestawik.

S: Myślałam, że buddyzm to była taka 
forma buntu wobec rodzinnych tradycji.

Nie, ogólnie te tradycje nigdy nie były 
takie silne. Poza tym przedszkolem i tym, 
że babcie sobie zawsze chodziły do ko-
ścioła. Tak naprawdę moi rodzice nie byli 
nigdy tacy super praktykujący ani nic, 
więc to nie było buntem. Buddyzm nie 
jest buntem. Wydaje mi się, że jest wręcz 
taką nauką akceptacji tego, co jest. Raczej 
było to ominięciem buntu. My raczej nie 
przechodziłyśmy przez ten bunt. Te pięć 
wskazań buddyjskich, w których jest m. 
in. powstrzymywanie się od substancji 
zmieniających świadomość, a właściwie 
„zaburzających uważność” – tak to brzmi, 
jest takim gwarantem, że jak się weźmie 
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młodego człowieka i da się go przypalić 
kadzidłem – ja tu mam taką kropkę – to po 
prostu nie będzie przynajmniej próbował 
narkotyków czy pił alkoholu. 

J: Czyli polecasz?
Co takiego?

J: Buddyzm.
Mhm. Po latach uważam, że jest to piękne, 
ale trzeba uważać bardzo, bo każdy „izm” 
jest gdzieś tam utratą siebie. Jestem agno-
stykiem, człowiekiem spoza systemu, sta-
ram się. Mnie nigdy żadna religia do końca 
nie wkręciła na dobre i na stałe. Wydaje mi 

się, że Bóg jest indywidualnym aspektem 
każdego człowieka, więc nie jestem bud-
dystką ani żadną…

J: Pozwolę sobie zrobić mały przeskok. 
Wspomniałaś, że buddyzm był 
ominięciem młodzieńczego buntu, a czy 
Janis Joplin nie była swojego rodzaju 
muzycznym buntem? Odejściem od tego, 
z czym byłaś kojarzona?
No tak, wydaje mi się, że ten kontakt 
z buddyzmem spowodował, że koncepcja 
buntu przedefiniowała się w mojej głowie. 
Jakby tak buddyjsko spojrzeć na Janis 
Joplin, to bardziej jest to kapłanka prowa-

No tak, wydaje mi 
się, że ten kontakt 

z buddyzmem 
spowodował, że 

koncepcja buntu 
przedefiniowała 

się w mojej głowie. 





dząca mnie za rączkę w głąb swoich de-
monów, ciemnej strony, którą każdy z nas 
ma i z którą trzeba się od czasu widywać 
– jak to mówi moja mama, wyprowadzać 
na spacerek te demony, które ma się w so-
bie, i też otaczać je jakąś tam akceptacją 
i miłością. I to jest bardzo twórcze. Ja 
wcześniej muzycznie nie sięgałam tak 
głęboko i tak daleko w ciemność. O tyle to 
jest bardzo wartościowe dla mnie. Słowo 
„bunt” kojarzy mi się z takim nieuzasad-
nionym wybuchem negacji tego, co jest, 
przy czym we mnie się nie kłóci aż tyle 
rzeczy, żeby musieć to negować. Właści-
wie nigdy tak nie miałam, żebym musiała 
z czymś zawalczyć tak grubo. Raczej w so-
bie to wszystko układam.

J: A technicznie, Janis była dla ciebie 
wyzwaniem? 
Ja w ogóle się bałam, czy dam radę to 
wszystko zaśpiewać. Nie chciałam zmie-
niać tonacji, więc, będąc altem – takim 
ciemnym altem, mi jest po prostu trudno 
wspiąć się na taką wyżynę, gdzie Janis 
Joplin naturalnie była sopranem i zanim 
cokolwiek nagrała, to miała siedem razy 
większy, pełniejszy i zdrowszy głos. Nie 
zmieniłam żadnej tonacji, bo wierzę, że 
w każdej tonacji są te alikwoty, które mają 
być i że piosenki są magiczne w swoich 
oryginalnych tonacjach. Tego nie rusza-
łam i trudno było to pocisnąć, wytrzymać, 
te nieodwracalne chyba zmiany w moich 
migdałach i gardle, to było bardzo trudne. 
I też tematy były bardzo trudne, od któ-
rych stroniłam, bo wydawało mi się, że 
Janis jest bardzo bezradna w tym swoim 
wołaniu o miłość i że w sumie do takiej 
bezradności trudno się jest przyznać 
i jakoś w to wejść. Desperacka była, tak 
jak Edith Piaf. Dopóki trwała piosenka, 
to wszystko się zgadzało w jej życiu, a jak 
tylko się kończyła, to nagle zmieniało się 
to w smutek. Trudno mi się było przyznać, 
że też tak trochę mam, że w każdym z nas 
smutek, ten niebieski kolor, który jest tym, 
że nie rozumiemy, czym jest do końca 
szczęście i wcale ten taki American smile 
to nie jest naturalny stan życia człowieka. 
To takie trochę też buddyjskie – trzeba 
było sobie przypomnieć, że naturalnym 
stanem rzeczy jest cierpienie, że tak jest.

J: Zostało ci coś z tego doświadczenia?
Bardzo dużo. Podłączyłam się do takiego 
ogniowego portalu, z którego nie jest łatwo 
mi się odłączyć. Dzięki Janis poczułam tak 
naprawdę coś takiego jak energia i gorąc 
na scenie, a ja naprawdę mam niskie ci-
śnienie i normalnie jestem zamulona, więc 
bardzo dużo mi to dało. Piosenkę „Kozmic 

Blues” cały czas śpiewam na koncertach, 
bo jest dla mnie najważniejsza, ostatnia, 
którą zrozumiałam i cały czas ją czuję. 
Staram się trzymać tego żywiołu, ognia, 
którego mi brakowało bardzo długo.

J: Wzięłaś ten ogień od Janis do 
ostatniej płyty?
Starałam się, ale nie wiem.

S: A co do tego zamulenia, jesteś 
weganką, odżywiasz się zdrowo, to 
znaczy, że wolisz zieloną herbatę od 
kawki? Nie napędzasz się używkami?
Zielona herbata też napędza!

S: Tak, ale w inny sposób.
W inny. Jakoś lepsza jest dla mnie, nie 
mam delirium. A po kawie mam, tak że 
mogę wypić jedną kawę, ale nie jest to 
pewne, jak się skończy taka przygoda, bo 
jak skończy mi się jedzenie w brzuchu, 
a tam jest jeszcze kawka, to trzęsę się. 
Truje mnie kawa po prostu.

S: Jesteś podatna na intoksykacje?
Bardzo. Zielona herbata jest spoko. Acz-
kolwiek kawa we Włoszech jest taka dobra, 
że wszędzie ją piję. Wszędzie mają sojowe 
mleko… Ale tam jest inne ciśnienie, na 
tych trzech tysiącach – to powoduje, że ta 
kawa nie działa na mnie aż tak. W Polsce 
od razu nakrętka dziwna.

S: To jak łączysz Warszawę, życie 
w wielkim mieście z jogą? Przecież cały 
czas jesteś joginką.
No tak, ja wiem, że joginów nie widzimy, 
oni są w jaskiniach albo gdzieś pochowani, 
ponieważ im nie zależy na tym, żebyśmy 
im płacili za zajęcia, przychodzili i robili 
im zdjęcia, oni się zajmują przedostawa-
niem się do świata duchowego. Mają swoją 
robotę. Powiem tak, że ćwiczę jogę, bardzo 
mi to pomaga i bardzo się to przekłada na 
śpiewanie. Dużo technik jogicznych ist-
nieje w emisji głosu klasycznego. Wydaje 
mi się to bardzo niebezpieczne, znowu, 
mówienie, że jest się joginem, bo to jest 
coś grubszego. Joga jest drogą duchową 
i czymś więcej niż tylko zestaw: dresik, 
mata i karnecik. 

J: Ale całe podejście nie kłóci się 
z życiem w oderwaniu od natury?
Nie, joga jest metodą uwolnienia się, od-
klejenia od wszystkich przywiązań. To nie 
ma znaczenia. Pamiętasz scenę z filmu 
„Ran” Kurosawy? Dookoła strzały latają, 
jest wojna, a w pałacu siedzi dziadek. Nic 
go nie obchodzi, jego nie ma w życiu, 
w mieście, wszystko jedno, co się dzieje 

dookoła. O to właśnie chodzi, żeby móc 
szukać w sobie, we wnętrzu.

S: Ale oddychasz głęboko i wdychasz 
spaliny.
Lepiej wdychać głęboko spaliny niż w po-
łowie żyć na płytko, też spalinami. Przy-
najmniej się rozwijają płuca. Zresztą ten 
oddech jest oczyszczający, np. ujai otwiera 
gardło, stawia do takiej pozycji do śpiewu. 
Poza tym też pobudza się cały układ limfa-
tyczny, który jest odpowiedzialny za nasze 
zdrowie i za to, żebyśmy nie chorowali. 
Więc zawsze lepiej charchnąć spaliną, ale 
mieć siłę, żeby się to od nas odkleiło.

S: Jak to się stało, że zrobiłaś takie 
przejście od r’n’b, hip-hopowego z tyłu, 
do rock’n’rolla?
Ja do końca nie czuję tego jako wielkiej 
rewolucji. Ludzie tak to odbierają, bo 
zmienili się ludzie dookoła mnie i instru-
menty. Jeśli weźmiemy Beyonce i karzemy 
jej śpiewać naprawdę mocno, to jest już 
prawie Tina Turner. A Tina z Ike’iem są już 
blisko Rolling Stones’ów. Dla mnie muzy-
ka jest całością. Dostałam zadanie zaśpie-
wać Janis Joplin i przez to nauczyłam się 
trochę… Jamesa Browna!

S: A Niemen i Breakout na „Prądzie”? 
Polski rock’n’roll?
Polski soul i polski funk. Przecież Niemen 
jest polskim Jamesem Brownem! 

J: Co jest jeszcze wyżej na tej  
skali energetycznej?
Właściwie już niewiele. Chyba tylko Tina i Ike. 

J: Czyli cały czas stare czasy?
Tak, bo dziś ludzie chyba boją się zdzierać. 
Mało jest ludzi, którzy chcą upuszczać krew. 
Wszystko się da zrobić na komputerze. 

J: A ty chcesz upuszczać krew?
Tak. Czasem trzeba. 

Specjalne podziękowania dla Radia Bajka 
(www.radiobajka.pl) za udostępnienie 
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.

Najbliższe koncerty:  
Natalia Przybysz - „Prąd”

Marzec
7.03 Kędzierzyn-Koźle – MOK
11.03 Gdynia – Klub Muzyczny Ucho
12.03 Poznañ – 9 stóp Akademickie  
Centrum Kultury i Sportu
13.03 Szczecin –Pierwsze Miejsce
21.03 Toruń – Od Nowa
22.03 Warszawa – Klub Stodoła
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E N G L I S H T E X T

Natalia Przybysz
Fire and energy
We caught her in between recovering 
after a cold and setting off on a long 
concert tour. Although her inner peace 
is contagious, she said she is no longer 
afraid of letting blood. She learned it 
from Janis Joplin.

Jakub Milszewski: You were on holiday in 
the middle of winter?
Yes, I was, but it was rather business holi-
day. I was giving concerts in Italy for peo-
ple who were on holiday and I had holiday 
by the way too.

Sylwia Gutowska: But you suffered from 
tonsillitis in the meantime.
I had before. Tonsillitis, a bit of silence and 
then concerts.

J: And what now, after holiday, a whirl 
of work?
Yes. I have a whole week for reconnais-
sance and then concerts and music work-
shops in Słupsk. I have concerts practical-
ly to 22 March.

J: Do you take your kids on tour?
No, I don’t. They’d feel bored. Once when 
I was on the tour with my album Kozmic 
Blues, which was two months after I had 
given birth to my son, I took them because 
I was breast-feeding all the time. But 

they’re staying in Warsaw now. Too much 
driving and sitting about in the car.

J: Who are they going to stay with?
With their dad, grandma, second grand-
ma, nanny and so on...

J: Don’t they call you a lot?
They do call sometimes, but they’re cer-
tainly better at home than in a minibus 
with my friends.

J: Right, after all you are the only girl in 
the band. How do you hold on with all 
those men that surround you?
It’s easier for me. I feel bad among a  
large number of women. As if I was  
the only guy there. And here I have the 
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impression that I’m the only girl.

S: So you think you’re a tomboy?
Yes, I do.

S: Why? Where did it come from?
It’s complicated. I don’t know if we should 
look into it now.

J: Just outline it for us.
Everyone has their own construction, some 
kind of circumstances they grew up in. And it 
just happened in my case that... I have a lot of 
disorders in being a girl. (Laughs) Meaning 
that I don’t know how to have a female friend 
or don’t like sitting with a large number of girls.

J: Good that I’m here.

Yeah... I mean, it’s not that I feel an aversion to 
women. I just can’t establish closer relation-
ships with them. My sister is an exception, but 
there is just one single organism in this case, 
it’s completely different. It was just like that in 
my life. To look at my family and so on, wom-
en were somehow fighting a losing battle so 
I learned that it’s not really such a perfect role. 
This is it. I don’t want to flood you with some 
personal current here.

S: Too bad because I was about to ask 
why you abandoned Buddhism, and that’s 
even worse.
I’ve never abandoned Buddhism. I’m 
simply an agnostic. I was in close contact 
with Zen Buddhism when I was a child be-
cause my mum took me and my sister into 

retreats, and we even followed the five pre-
cepts and took on Korean Zen names.

S: Your mum took you? That’s strange. 
You said she put you in a Catholic school.
No, she put us in a kindergarten led by nuns 
and later in a music school. And when we 
were at high school, we often visited the Zen 
centre in Falenica.

S: Your mum made such a jump from 
Catholicism to Zen?
I think that, as far as Catholicism is con-
cerned, she didn’t think in such terms then. 
Anyway, you can ask her because I don’t even 
know how it happened that we ended up there. 
Such facilities seemed so caring and awesome 
in those fresh post-communist times. But the 
truth was different. They brought children up 
by intimidating them so as the kids wouldn’t 
tell their parents it was so terrible there. And 
it was terrible. Really! It was no joke with the 
nuns. Bruegel’s paintings, Hell, pictures from 
Africa with starving children and forcing 
children to eat various stuff. They’re not nice 
things, but children don’t talk about it be-
cause they think they’re bad.

J: You mentioned Bruegel’s paintings. 
Perhaps I’m looking in the wrong 
direction, but I guess it’s not often 
the case that children at kindergarten 
are shown any paintings whatsoever. 
I wonder, perhaps this is what helped you 
find your artistic vocation?
No, no, no. The only thing I learned there was 
that I’m a Satan’s child and that I’m a Jew 
because there was a full complement of an-
ti-Semitism there, which also played a vital 
part at this kindergarten. And I learned that 
Hell is dreadful, that there is Purgatory and so 
on. It was quite a frightening package.

S: I thought that Buddhism was a form of 
revolt against family traditions.
No. These traditions were generally never 
strong. Apart from this kindergarten and 
my grandmothers always going to church. 
Truth to be told, my parents were never really 
practicing or anything so it wasn’t a revolt. 
Buddhism isn’t a revolt. I think that, quite 
the opposite, it learns how to accept things 
as they are. It was rather a means to avoid the 
revolt. I guess we didn’t experience this revolt 
at all. These five Buddhist precepts, which 
include for example refraining from substanc-
es that change consciousness or even lead 
to “loss of mindfulness” as they call it, are 
a guarantee that if you take a young man and 
burn them with incense (I have a dot myself 
here), they would simply never try taking 
drugs or drinking alcohol.
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J: So you recommend it?
What?

J: Buddhism.
Yes. After so many years I think it’s beautiful, 
but one has to be very careful because each 
“-ism” is somehow a loss of oneself. I’m an ag-
nostic, a person from beyond the system. At 
least I try to be one. I’ve never been dragged 
into any religion for good and forever. I think 
that God is one’s own individual aspect so I’m 
not a Buddhist or anything...

J: I’ll let myself change the subject a bit. 
You mentioned that Buddhism was a way 
to avoid the revolt, but wasn’t Janis 
Joplin a kind of a music revolt for you? 
A departure from what you had been 
associated with?
You’re right, it seems that my contact with 
Buddhism redefined the concept of revolt in 
my head. To look at Janis Joplin in Buddhist 
terms, she seems a priestess leading me by the 
hand deep into her demons, her dark side. Ev-
eryone has such darkness in themselves. They 
have to face it from time to time and, as my 
mum says, walk out these demons they have 
inside and surround them with love and accep-
tance. It’s very creative. I hadn’t reached so 
deep and so far into darkness with my music 
before. So it was valuable for me in this sense. 
The word “revolt” makes me think of some 
unjustified negation of reality, and I know that 
there aren’t as many things arguing inside of 
me as to make me negate all that. I actually 
never had to fight anything so fiercely. I guess 
I managed to arrange it all inside of me.

J: And was Janis a challenge for you in 
technical terms?
I was generally afraid I wouldn’t manage to 
sing all that. I didn’t want to change the key 
so, being an alto, a very dark alto, I simply 
find it difficult to rise to the heights where 
Janis Joplin was a natural soprano. Before 
she even started to record anything, she 
had had seven times higher, fuller and 
healthier voice than me. I didn’t change 
any key because I believe that each key 
contains precisely those harmonics it needs 
and that songs are magical in their keys. 
I didn’t touch it and found it hard to make 
it, hold on and withstand all those, I guess, 
irreversible changes in my tonsils and my 
throat. It was really difficult. And the sub-
jects were difficult too. I used to shun them 
because I thought Janis was helpless in all 
her cries for love. And it’s hard to admit to 
such helplessness and enter it somehow. 
She was desperate, just like Edith Piaf. As 
long as the song was playing, everything in 
her life fitted into place, but when the song 

ended, it all suddenly changed into sadness. 
It was difficult for me to admit that I’m a bit 
like that too, that there’s this sadness, this 
blues in every one of us. That we don’t actu-
ally understand what happiness is and that 
this American smile isn’t the natural state 
of life for humans. It was Buddhist in a way 
as well – I had to remember that suffering is 
our natural state.

J: Has something out of this experience 
stayed in you?
Yes, a lot. I connected myself to a kind of a fire 
portal I can’t easily disconnect myself from. 
Thanks to Janis, I really felt such things as 
energy and heat on the stage. And I have a re-
ally low pressure, I’m usually drowsy so it gave 
me a lot. I sing “Kozmic Blues” all the time 
on concerts because it’s the most important 
song for me, the last one I understood and 
have been feeling to this day. I try to stick to 
this element, this fire I was so short of for such 
a long time.

J: Did you take this fire from Janis to 
your latest album?
I tried to, but I don’t know.

S: And as far as drowsiness is concerned, 
you are a vegan and eat right, which 
means you prefer green tea to coffee. 
You don’t stimulate yourself to action 
with various substances?
Green tea is stimulating too!

S: Yes, but in a different way.
Yes, you’re right. It’s better for me and doesn’t 
make me delirious. And coffee does. I can 
drink a cup of coffee, but I’m never sure how 
such an adventure would end because when 
there’s no food left in my stomach and the 
coffee’s still there, I start shaking. Coffee 
simply poisons me.

S: Are you prone to intoxication?
Yes, a lot. Green tea is OK. Although coffee 
in Italy is so good that they drink it every-
where. They have soy milk everywhere... 
But there’s different pressure there, three 
thousand metres above the sea level, which 
makes coffee affect me less. In Poland, it 
throws me off balance.

S: So how do you manage to combine 
Warsaw and big city life with yoga? You 
are a yogi all the time, aren’t you?
Yes, I know that we don’t see yogis and that 
they live in caves or stay hidden somewhere 
because they don’t care about our paying 
them for classes or coming and taking photo-
graphs of them. What they do is finding their 
way to the spiritual world. They have their 

job. I can say I practise yoga, and it helps me 
a lot and translates into my signing. There 
are many yoga techniques in classical voice 
production. Once again I think that saying 
you’re a yogi is dangerous because it’s some-
thing serious. Yoga is a spiritual path and 
much more than a set composed of a track-
suit, mat and ticket.

J: But isn’t this whole approach at odds 
with living in isolation from nature?
No, yoga is a means of breaking free and re-
leasing oneself from all of their attachments. 
It doesn’t matter. Do you remember this scene 
from Kurosawa’s film Ran? There’s war, an old 
man is sitting in a palace and arrows are fly-
ing around. He doesn’t care about anything, 
he’s not in this life, in this city. All the things 
happening around him don’t matter. And it is 
precisely about searching inside of oneself.
S: But you breathe deeply and inhale fumes.
I’d rather get deep breaths of fumes than live 
a partial, shallow life with fumes too. At least 
my lungs develop. And as a matter of fact, this 
kind of breathing is purifying. For example 
the ujjayi breath opens one’s throat and pre-
pares for a singing position. Besides, it stimu-
lates the whole lymphatic system responsible 
for our health and fights diseases for us. So 
it’s better to gulp fumes in but maintain the 
strength to throw them away.

S: How did it happen that you moved 
from R&B and hip-hop to rock ‘n’ roll?
I don’t actually consider it such a huge rev-
olution. Some interpret it this way because 
the people and instruments surrounding me 
have changed. If we were to take Beyonce 
and tell her to sing lustily, she’d become 
almost a Tina Turner. And Tina and Ike are 
already close to the Rolling Stones. I think 
that music forms a whole. I was given the 
task to sing Janis Joplin and as a result 
learned a bit of... James Brown!

S: And what about Niemen and Breakout 
on your album Prąd? Polish rock ‘n’ roll?
Polish soul and Polish funk. After all, Niemen 
is a Polish James Brown!

J: What is higher on this energy scale?
Not much actually. There’s probably just 
Tina and Ike.

J: Meaning the old days all the time?
Yes because I guess today’s people are 
afraid of making themselves hoarse. Few 
want to let blood. Everything can be made 
on the computer.

J: And do you want to let blood?
Yes, I do. Sometimes it’s necessary. 
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ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 26

Mówi się, że kraj w trakcie sezonu i po sezonie to dwa zupełnie odmienne obrazki.  
Nie wyobrażam sobie Szwecji w trakcie sezonu, bo sezon pachnie dla mnie południem. 

Dlatego wybrałem się tam tuż przed pierwszymi śniegami. I nie pożałowałem.

TEKST
Mateusz Kołos

Cztery kółka, 
ZIMN Y K A MIEŃ
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T
abuny turystów przechadzają-
cych się deptakami chorwackich, 
włoskich i hiszpańskich miast 
mogą się mylić. To nie jest 

odpoczynek. Dawno zatracona definicja 
tego słowa każe nam szukać ciszy, spokoju, 
szeroko pojętej przerwy. A może nawet 
wyrwy, takiej poza czasem. Jeśli istnieje 
jakieś miejsce poza czasem, to jest to 
Szwecja w listopadzie.

Tysiąc kilometrów gładkich dróg
Dobra rada dla ewentualnych zaintereso-
wanych: jedźcie do Szwecji samochodem. 
Zrozumiecie, gdy zjedziecie z promu 
w Karlskronie i ruszycie na E22 w kie-
runku Kristianstad (przy okazji: prom 
to znacznie lepsza opcja od jazdy przez 
Niemcy i Danię, zwłaszcza, że operatorzy 
typu StenaLine mają podpisane umowy 
z szeregiem hoteli na terenie całego kraju). 
Szwecja to, bez żadnej emfazy, raj dla zmo-
toryzowanych. Nie ma tu szans na polskie 
neurozy i kompleksy, bo nie istnieją nawet 
sytuacje, w których mogłyby zaistnieć. 
Przez tysiąc kilometrów, jakie zdążyłem 
zrobić w ciągu paru dni, wyprzedziłem 
dwie ciężarówki. Na dwupasmówce, gdzie 
pozwalały na to ograniczenia. Raz wyprze-
dził mnie Szwed na numerach z Malmö, 
któremu gabaryty jego samochodu nie 
pozwalały na korne jechanie 90 km/h. 
Wjechałem w trzy dziury i mam wrażenie, 
że były to jedyne, w jakie wjechać mogłem. 
Reszta to czysta przyjemność z prowadze-
nia auta i ustawiczne zdziwienie, że samo-
chody przede mną i za mną pozostają w tej 
samej odległości. A najczęściej nie ma ich 
wcale. Istne kino drogi. Inna rzecz to man-
daty. Wysokie i wlepiane za najmniejsze 
wykroczenia. Trudno stwierdzić, co w tym 
wypadku było pierwsze – system karania 
czy spokojna nordycka mentalność. Dość 
powiedzieć, że w Szwecji nawet kierowca 
może sobie spokojnie oderwać wzrok od 
kierownicy. A jest na co popatrzeć. Głupi 
objazd może dostarczyć sporo wrażeń, 
zwłaszcza na trasach nadmorskich. 
Najmniej atrakcyjna dla oka jest w tym 
wypadku Skania – krajobrazem bardzo 
zbliżona do naszych rodzimych widoków. 
Cała reszta to klasyczny północny obrazek, 
czyli drewno i skała. Osławione domki też 
się trafiają. Jeśli nie są drewniane, oznacza 
to, że najprawdopodobniej wjechaliśmy do 
któregoś z większych miast. 

Dzicz uprzątnięta
I tu kierowca może się mocno zdziwić, 
bo szwedzkie miasta, chociaż nieduże, 
sprawiają wrażenie potężnych aglomera-
cji. Poziom skomunikowania najdalszych 

opłotków jest niebotyczny. Taki Göteborg, 
liczbą mieszkańców zbliżony do Gdańska, 
ma sieć obwodnic, o której pomarzyć 
może Warszawa. Dość powiedzieć, że 
szukając hotelu, objechałem miasto 
dookoła w nie więcej niż 10 minut. Ktoś, 
kto decyduje się na wjazd do większego 
miasta musi się liczyć z węzłami, ślimaka-
mi i rozjazdami na każdym kroku. Warto 
również pamiętać, że najlepiej odwiedzać 
szwedzkie aglomeracje w weekendy lub 
święta – w innym wypadku trzeba będzie 
uiścić opłatę za wjazd do centrum.

Godny polecenia w tej stawce jest 
zdecydowanie Göteborg. To prężne, 
nowoczesne i zadbane miasto, chociaż 
ilość zabytków może nie przyprawi 
bardziej wymagających turystów o bicie 
serca. Trudno o inny stan rzeczy, skoro 
większość z nich zakładana została 
w okolicach XVII wieku. Niemniej jednak, 
warto wybrać się wieczorem na spacer 
przez Vasagatan i Inom Velgraven aż nad 
rzekę Göta. Po drodze zobaczymy m.in. 
bardzo zadbany Kungsparken z Wielkim 
Teatrem, szereg klasycystycznych świątyń 
z potężną Göteborgs domkyrka na czele, 
okazałą wieżę zegarową oraz interesujący 
budynek opery z piękną panoramą miasta. 

Co bardziej skorzy do zakupów nie będą 
z pewnością narzekać – cała dzielnica 
Nordstaden aż do dworca kolejowego peł-
na jest centrów handlowych i różnorakich 
sklepów, które Szwedzi zresztą chętnie 
odwiedzają. Osobliwy obrazek to piątkowy 
wieczór wokół tzw. Systembolaget, czyli 
sklepów monopolowych. Obarczeni ści-
słymi restrykcjami alkoholowymi Szwedzi 
wydają tam krocie na zwykłe piwo, 
a mimo to sklepy (w całym mieście można 
je policzyć na palcach) pękają w szwach. 
O napojach wysokoprocentowych szary 
zjadacz chleba może sobie pomarzyć.

Sól w ustach
Trudno jednak zabawić na dłużej w szwedz-
kich miastach gdy to co najciekawsze 
znajduje się poza nimi. Perwersyjna 
niemal dbałość Skandynawów o naturę 
nie jest niczym przesadzonym. Najlepiej 
przekonać się o tym, wybierając się wzdłuż 
wybrzeża szkierowego w kierunku granicy 
z Norwegią. Same miasteczka to już oszli-
fowane perełki – klasyczna drewniana 
zabudowa idealnie wkomponowana w kra-
jobraz, zadbane obejścia i uliczki wijące się 
aż nad brzeg morza wabią od dawna moż-
nych tego świata. Na szkiery jeździła m.in. 
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Ingrid Bergman, gdy wracała z Hollywood. 
Późnojesienna aura nie różni się tu zbytnio 
od naszej, a śmiem twierdzić, że jest nawet 
łagodniejsza. Dla niektórych problemem 
może być ustawicznie wiejący wiatr, choć 
moim zdaniem tylko dodaje nastroju. Tak 
czy inaczej, żadnych śmieci nie roznosi, co 
akurat w polskich kurortach po sezonie 
zdarza się na poziomie dziennym.

Przewodniki polecają wycieczkę na 
wyspę Marstand, która jest łatwo dostępna 
z Göteborga. Trzeba przyznać im rację. 
Wyjątkowo ładnie położoną osadę wieńczy 
Carsltens Fästning – jedna z największych 
twierdz Szwecji, która miała bronić tereny 
odebrane unii duńsko-norweskiej w XVII 
wieku. Spacer po okolicy to prawdziwa 
przyjemność – pełno tu skalnych wąwozów 
i rozpadlin. Przez niektóre wiodą ścieżki 
do położonych na odludziu domostw. 
Sporo mieszkańców rezygnuje tu z samo-
chodu na rzecz łodzi. Nic dziwnego, to jed-
ne z lepszych terenów do żeglowania w ca-
łym kraju, odbywa się tu m.in. prestiżowy 
Match Cup Sweden. Wypuszczając się dalej 
na północ, można zahaczyć o znacznie 
większe Tjörn i Orust. Warto zatrzymać 
się na chwilę w Skärhamn, gdzie czeka 
Szwedzkie Muzeum Akwareli z całkiem 
bogatymi zbiorami, położone w księży-
cowym krajobrazie. Przy okazji trzeba 
skorzystać z jednej z licznych przepraw 
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Trudno jednak 
zabawić na dłużej 

w szwedzkich 
miastach gdy to 
co najciekawsze 
znajduje się poza 

nimi. Perwersyjna 
niemal dbałość 
Skandynawów 

o naturę nie 
jest niczym 

przesadzonym. 
Najlepiej przekonać 

się o tym, 
wybierając się 

wzdłuż wybrzeża 
szkierowego 

w kierunku granicy 
z Norwegią.
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promowych między wyspami – zwłaszcza, 
że są darmowe i kursują do późnych godzin 
wieczornych. Jadąc w stronę Norwegii 
nie sposób nie wpaść również do Lysekil, 
jednego z najbardziej wietrznych miast 
w Szwecji. Do tego stopnia, że stając na 
samym końcu Släggö, wysepki u wejścia 
do portu, można poczuć sól w ustach. 
I właśnie ta sól w ustach może być kwinte-
sencją odpoczynku. Bez słońca, bezruchu 
i olejku do opalania.

E N G L I S H T E X T

Wheels and cold stone
They say the country during the season 
and after the season are two completely 
different images. I can’t imagine Sweden 
during the season because for me the 
season smells of the south. This is why 
I went there just before the first snow. And 
I don’t regret it.

 Hordes of tourists strolling along 
Croatian, Italian and Spanish promenades 
can be wrong. It’s not a rest. The long-for-
gotten definition of this word makes us 
search for peace, quiet and a broadly un-
derstood break. Or perhaps even a gap be-
yond time. If there exists any place beyond 
time, it must be Sweden in November.

A thousand kilometres of  
smooth roads
A piece of advice for anyone interested: go 
to Sweden by car. You will understand why 
when you leave the ferry in Karlskrona 
and take E22 towards Kristianstad (by the 
way, ferries are a much better option than 
driving across Germany and Denmark, 
all the more so because operators like 
StenaLine have agreements with a series 
of hotels within the whole country). 
Without any emphasis, Sweden is a par-
adise for motorized tourists. It gives no 
chance of Polish neuroses or complexes 
because it even lacks situations they could 
emerge from. I overtook only two trucks 
during a thousand kilometres I drove with-
in several days. And it was on a dual car-
riageway where I could allow myself to do 
so. I was once overtaken by a Swede with 
a plate from Malmö, whose car’s size didn’t 
let him drive humbly at 90 kph. I drove 
into three holes and now think they must 
have been the only ones I could actually 
drive into. All the rest was sheer pleasure 
found in driving and an endless surprise 
that cars in front of me and behind me re-
main in the same distance. And most often 
there are no cars at all. A true road movie. 

Fines are another thing. They’re large and 
received for even the most trivial offences. 
It’s hard to guess what was first in this case 

– the penalty system or the calm Nordic 
mentality. Suffice it to say that even 
drivers can easily take their eyes off the 
steering wheel in Sweden. And there are 
a lot of things to look at. Stupid detours 
can be a source of various impressions, 
especially on seaside roads. Scania is the 
least pleasing to the eye in this matter. Its 
landscape is quite similar to our homeland 
views. The whole rest is a classic northern 
image: wood and rock. The famous houses 
can be occasionally seen too. If they’re 
not wooden, it means you have probably 
entered one of the larger cities.

Tamed wilderness
And drivers can be actually surprised here 
because Swedish cities, although small, 
seem to be huge conurbations. The far-
thest provinces enjoy an eminent commu-
nications level. For example Gothenburg, 
whose population is similar to the one of 
Gdansk, has a network of bypasses that 
even Warsaw could only dream about. 
Suffice it to say that when I was looking 
for a hotel, I drove round the city in less 
than 10 minutes. Someone who decides to 
enter a larger city has to take into account 
junctions and cloverleaves at every turn. It 
is worth remembering that Swedish conur-
bations are best visited at weekends or on 
holidays – otherwise you have to pay for 
entering the centre.

Gothenburg is definitely worth rec-
ommendation here. It is a flourishing, 
modern and well-kept city, although the 
number of its monuments will probably 
not satisfy the most demanding tour-
ists. And no wonder. Most of them were 
built around the 17th century. But it is 
still worth taking an evening walk along 
Vasagatan and Inom Velgraven towards 
the Gothia River. On your way you will see 
for example the nice Kungsparken with 
the Grand Theatre, a series of classicistic 
temples led by the enormous Göteborgs 
Domkyrka, a magnificent clock tower and 
an interesting opera building with a beau-
tiful panorama of the city. If you are keen 
on shopping, you won’t complain either as 
the whole district of Nordstan all the way 
to the railway station is full of shopping 
centres and various stores, which are in 
fact readily visited by Swedes. Curious 
things happen on Friday evenings around 
the so-called Systembolaget, that is liquor 
stores. Burdened with harsh alcoholic 
restrictions, Swedes spend fortunes on 
simple beer there, and yet the stores in the 

city (which can be counted on the fingers 
of one hand) are bursting at the seams. 
The man in the street can only dream 
about high-proof alcohol.

Salt in the mouth
But it is hard to stay longer in Swedish cities 
when the most interesting things are actu-
ally located outside. Scandinavians’ almost 
perverse attention to nature is nothing 
exaggerated. The best way to understand 
that is to drive along a skerry coast towards 
the border with Norway. Local towns them-
selves are absolute gems – classic wooden 
buildings blending with their surroundings, 
neat yards and streets curving all the way 
towards the coast have attracted the pow-
erful and wealthy for a long time. Ingrid 
Bergman was among those who visited the 
skerries when she was travelling back from 
Hollywood. Late-autumn weather isn’t par-
ticularly different here than in Poland; I’d 
even risk saying that it’s milder. Some can 
find the incessant wind blowing here prob-
lematic, but I think it only improves the 
atmosphere. Anyway, it doesn’t carry any 
rubbish around, which happens regularly 
after the season in Polish resorts.

Guidebooks recommend visiting the 
island of Marstand, which is easily acces-
sible from Gothenburg. And they are right. 
Located in a uniquely beautiful site, the set-
tlement is crowned with Carsltens Fästning, 
one of the most beautiful fortresses in 
Sweden, which was supposed to defend the 
lands taken away from Denmark-Norway 
in the 17th century. Taking a walk around 
is pure pleasure – the place is full of rocky 
ravines and clefts. There are paths at the 
bottom of some of them leading to secluded 
homesteads. Many locals decide to use 
boats instead of cars. And no wonder: they 
are one of the best sailing areas in the 
whole country. This is where for example 
the prestigious Match Cup Sweden is held. 
Going farther north you can stop off at the 
larger Tjörn and Orust. It is also worth visit-
ing Skärhamn with its Nordic Watercolour 
Museum exhibiting quite a rich collection 
and situated among a lunar landscape. It is 
also a chance to take one of the numer-
ous ferries running between the islands, 
especially that they are free of charge and 
run until late evening hours. On your way 
to Norway, you also have to stop at Lysekil, 
one of the most windy towns in Sweden. It 
is so windy that when you stand at the very 
end of Släggö, a small island at the entrance 
to the harbour, you can feel salt in your 
mouth. And it is particularly this salt that 
can be the essence of your rest. Without the 
sun, idleness and suntan oil.
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Różni Artyści – Another day, another 
time: Celebrating the music of 

 „Inside Llewyn Davis”
wyd. Nonesuch

Zapis koncertu zorganizowanego przez 
słynnego T Bone Burnetta, który był szefem 

muzycznym świetnego filmu braci Coen, 
znanego u nas pod tytułem „Co jest grane, 
Davis?” i podsumowującego tę muzyczną 

podróż. Są na niej zarówno oczywisty w swej 
pasji do korzeni amerykańskiej muzyki 

popularnej Jack White, ale i Elvis Costello 
czy Marcus Mumford. Każdy z wykonawców 
identyfikujących się z folkiem lat sześćdzie-
siątych wykonał też coś ze swego współcze-
snego repertuaru dla podkreślenia ciągłości 

tradycji . Jeżeli podobał wam się film, oto 
bardzo sympatyczne post scriptum.

E N G L I S H T E X T

Various Artists – Another Day, Anoth-
er Time: Celebrating the Music of  

„Inside Llewyn Davis”
released by Nonesuch

The recording of a concert organized by the 
famous T Bone Burnett, who produced the 
soundtrack for the excellent Coen Brothers 

film, O Brother, Where Art Thou?. The album 
is a summary of his music journey. It features 

both Jack White, famous for his passion to 
the roots of American popular music, and 

Elvis Costello or Marcus Mumford. All of the 
musicians identify themselves with the folk of 
the sixties but perform also something from 
their contemporary repertoire to highlight 

the continuity of tradition. If you enjoyed the 
film, this is a very nice postscript.

Włodek Pawlik Trio/Randy Brecker  
– Night in Calisia Live

wyd. STX

Zorganizowany podobno rzutem na taśmę 
występ kompletu laureatów Grammy 

Awards, autorów i wykonawców projektu 
„Night in Calisia”, czyli największego 

wyrzutu sumienia polskiej krytyki 
muzycznej XXI wieku po fryderykowej 

ceremonii w Sali Kongresowej. Wszyscy 
bohaterowie z Randy Breckerem grają jak 
natchnieni, a cichym bohaterem koncertu 

jest pozostający dotąd trochę w cieniu 
dyrygent kaliskich filharmoników – Adam 

Klocek. Światowa realizacja telewizyjna 
(12 kamer, HD) z dźwiękiem przestrzen-

nym na bonusowym DVD.

E N G L I S H T E X T

Włodek Pawlik Trio/Randy Brecker  
– Night in Calisia Live

 released by STX

The album contains an allegedly 
organized ad-hoc performance of the 

Grammy winners, authors and musicians 
taking part in the Night in Calisia project, 

the largest pang of conscience of Polish 
music critics in the 21st century after 

the Fryderyk prize-giving ceremony in 
the Congress Hall in Warsaw. All the 

heroes, including Randy Brecker, play as 
if inspired. They are led by the silent hero 
Adam Klocek, the conductor of Calisian 

philharmonic musicians, who so far 
remained a bit in the shadow. Plus a bonus 

DVD with a world-class TV production (12 
cameras, HD) with surround sound.

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO
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Mark Ronson – Uptown Special 
wyd. Sony/XXX

Nagraniem promującym płytę Ronson 
dokonał czegoś niemożliwego – dogonił 
przebojowość „Get Lucky” Daft Punk. 

Słucha się tej płyty jak świetnego dj-skie-
go setu, w czym zresztą Ronson zawsze 

był mistrzem. Potrafi też znakomicie za-
gospodarować  zaproszonych gości – Ste-
vie Wonder, śpiewający utwór życia Bruno 
Mars czy piszący teksty laureat Pulitzera 

(!) są tego najlepszym przykładem.

E N G L I S H T E X T

Mark Ronson – Uptown Special
released by Sony/XXX

The song promoting the album helped 
Ronson achieve the impossible: he caught 

up with Daft Punk’s hit “Get Lucky”. 
Uptown Special is like an excellent DJ set. 
After all, Ronson has always been a mas-
ter in this matter. He knows who to invite 
to his pieces, which is proved for example 

by Stevie Wonder, Bruno Mars singing 
the song of his life or lyrics written by 

a Pulitzer Prize winner.
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KONCERTOWY ROK

2015
W

ERGO ARENIE

05.02
06.02
07.02
14.02
21.02
20.03
21.0321.03
28.03
08.04
30.05
08.08

Kabaret Mumio (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Hillsong (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Fismoll, Lans Night Show (EXODUS / Zimowy Zjazd)
Walentynki 2015 Live Show!
Polska Noc Kabaretowa 2015
Younity Fusion Fest 2015 
Thomas Anders i Modern Thomas Anders i Modern Talking Band
Bryan Adams
Thirty Seconds to Mars
André Rieu
Lenny Kravitz

KUP BILETY NA: 
WWW.ERGOARENA.PL



D
ave Matthews Band na światowej 
scenie muzycznej funkcjonuje  
od 1991 roku. Grupa  została 
założona przez urodzonego 

w RPA Davè a Matthewsa. W ciągu dekady 
zrobiła prawdziwą furorę. Z małego zespołu 
koncertującego głównie w salach klubowych 

stała się gigantem, który sprzedaje swoje 
płyty w milionach egzemplarzy i występuje 
dla tysięcy fanów. Muzyka amerykańskiej 
formacji to perfekcyjne połączenie jazzu, 
folku, funku oraz popu.

To jedyny obok U2 zespół, którego czte-
ry kolejne albumy dotarły do pierwszego 

miejsca list przebojów. Dla fanów Dave 
Matthews Band to legenda. Ogromną po-
pularnością cieszą się zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych, ale w Europie także nie 
brakuje ich gorliwych wyznawców. 

– Wielka gwiazda w USA? Powiedział-
bym, że ogromna! – podkreśla znany 

To będzie bez wątpienia jedno z muzycznych wydarzeń tego roku! 28 października w ERGO ARENIE 
wystąpi Dave Matthews Band! Amerykański zespół po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

DAVE MATTHEWS BA ND
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dziennikarz muzyczny Roman Rogowiec-
ki. – W Polsce mają fanów zorientowanych 
muzycznie. To ludzie wrażliwi na bardzo 
dobre granie. Zespół ma znakomite aran-
żacje i wspaniałego wokalistę. To najwyż-
szy muzyczny poziom, ale niestety rzadko 
spotykany w audycjach radiowych. Są 
lubiani przez wielu dziennikarzy, ale nie aż 
tak bardzo znani w Europie. Mają jednak 
z pewnością grono wielbicieli, którzy mogą 
wypełnić dużą halę – dodaje Rogowiecki.

Dave Matthews Band to także doskona-
ła maszyna koncertowa. Bilety na występy 
na żywo amerykańskiej grupy zwykle 
rozchodzą się w mgnieniu oka. Według zna-
nego amerykańskiego magazynu Pollstar, 
w 2013 roku muzycy zagrali łącznie 55 
koncertów, a średnia widownia na każdym 

z nich wyniosła 19 072 osoby! Podczas tra-
sy promującej album „Big Whiskey and the 
GrooGrux King” z 2009 roku w ciągu 12 
miesięcy zespół wystąpił 68 razy, a każdy 
z koncertów gwarantował ponad milion 
dolarów przychodu. 

– Ich jedyny minus polega na tym, że nie 
starają się za bardzo o względy Europejczy-
ków. Są tak wielką gwiazdą w USA, że nie 
chce im się, albo nie widzą sensu podróżo-
wania w inne miejsca. W Stanach Zjedno-
czonych bez problemu zapełniają przecież 
stadiony. Tym bardziej trzeba więc docenić 
fakt, że w końcu do nas przyjeżdżają – za-
uważa Roman Rogowiecki.

– To dla nas powód do satysfakcji, że po 
raz kolejny udaje się nam zaprosić do Polski 
wykonawcę, który wydawało się, że do na-
szego kraju nigdy nie trafi – dodaje Mateusz 
Pawlicki z agencji Prestige MJM.

– Mam wielką satysfakcję, że wspólnie 
z agencją Prestige MJM udało nam się za-
kontraktować występ Dave Matthews Band. 
Amerykanie długo kazali czekać polskiej 
publiczności na koncert, w Europie po raz 
ostatni wystąpili pięć lat temu. Będzie to na 
pewno wyjątkowy występ – podkreśla Mag-
dalena Sekuła, prezes spółki Hala Gdańsk-
-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Największe uznanie Dave Matthews 
Band przyniósł album „Before These 
Crowded Streets” z 1998 roku. Płyta za-
debiutowała na pierwszym miejscu listy 
Billboard, a później uzyskała status sze-
ściokrotnej platyny. Jak na razie Ameryka-
nie sprzedali łącznie prawie 40 milionów 
egzemplarzy swoich albumów na całym 
świecie. Poza tym byli aż 12 razy nomi-
nowani do nagrody Grammy, otrzymali 3 
nominacje do American Music Awards i 6 
do MTV Music Video Awards. Grupa zdoby-
wała także 5 razy VH1 Awards. 

Zespół słynie także z bliskich relacji ze 
swoimi fanami, których traktuje w szcze-
gólny sposób. Wystarczy powiedzieć, że 
Dave Matthews Band – w przeciwieństwie 
do większości artystów funkcjonujących 
w branży muzycznej – pozwala na nagrywa-
nie swoich występów na żywo i ich udostęp-
nianie w internecie.

Bilety na koncert są już w sprzedaży. 
Można je nabywać w kasie ERGO ARENY, 
w salonach EMPIK na terenie całego kraju, 
za pośrednictwem stron: www.presti-
gemjm.com, eBilet.pl, Eventim, Ticketpro. 
Z nabyciem wejściówek nie należy czekać, 
bo na ten koncert czekały tysiące fanów 
i to nie tylko z Polski. Koncert w ERGO 
ARENIE jest jedynym zaplanowanym przez 
zespół w tej części Europy!

Warto również podkreślić, że na wszyst-
kich fanów zespołu, którzy zdecydują się 

na zakup biletu, czeka duża niespodzian-
ka! Każdy z nich będzie mógł pobrać pięć 
wyjątkowych utworów live w wykonaniu 
amerykańskiej grupy. W przypadku biletów 
elektronicznych, odpowiedni link zostanie 
przesłany drogą mailową wraz z potwier-
dzeniem zakupu. Link lub QR Code znaj-
dzie się także na wejściówkach przesyła-
nych pocztą tradycyjną.

E N G L I S H T E X T

Dave Matthews Band

It will definitely be one of the best music 
events of the year! Dave Matthews Band 
are giving a concert on 28 October in 
ERGO ARENA! It is the first time the 
American band will perform in front of 
the Polish audience.

Dave Matthews Band have been present 
on the world music scene since 1991. The 
group was established by Dave Matthews 
born in South Africa. It took DMB just 
a decade to become a true sensation. Orig-
inally a small band performing mainly 
in clubs, they turned into a giant selling 
millions of albums and giving concerts for 
thousands of fans. The music played by 
this American group is a perfect combina-
tion of jazz, folk, funk and pop.

Apart from U2, it is the only band 
whose four consecutive albums topped the 
charts. It is a legend for the fans of Dave 
Matthews Band. They are extremely popu-
lar especially in the United States, but they 
have their ardent followers in Europe too.

“A big star in the US? I’d say it’s a huge 
star!” says Roman Rogowiecki, a well-
known music journalist. “Their Polish fans 
are well-versed in music. They are people 
sensitive about good playing. The band 
have superb arrangements and a wonder-
ful singer. It is the highest music level. Un-
fortunately, we rarely hear them in radio 
programmes. Many journalists like them, 
but they’re not so famous in Europe. Still, 
they certainly have a circle of fans who can 
fill this large hall,” says Rogowiecki.

Dave Matthews Band are also a perfect 
concert machine. Tickets for live perfor-
mances of the American group usually sell 
like hot cakes. According to Pollstar, a fa-
mous American magazine, in 2013 the mu-
sicians gave altogether 55 concerts with the 
average audience of 19,072 during each of 
them! The group performed 68 times within 
12 months during the tour promoting their 
album Big Whiskey and the GrooGrux King 
in 2009, and each of these concerts gave 
them an income of above million dollars.
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“The only disadvantage about them is 
that they don’t really try to win Europeans’ 
favours. They’re such a huge star in the US 
that they don’t want to travel to other plac-
es or find it pointless. After all, they have 
no trouble filling whole stadiums in the 
United States. So we should all the more 
appreciate their coming to us,” Roman 
Rogowiecki adds.

“We should be satisfied with the fact that 
once again Poles manage to invite a per-
former of whom we thought that they would 
never visit our country,” says Mateusz Paw-
licki from the agency Prestige MJM.

“I am also extremely satisfied that, 
together with Prestige MJM, we managed 
to contract with Dave Matthews Band. The 
Americans have kept the Polish audience 
waiting for their concert for a long time. 
Their last performance in Europe took 
place five years ago. It will certainly be 

a unique concert,” says Magdalena Sekuła, 
Chairwoman of Hala Gdańsk-Sopot, a com-
pany that manages ERGO ARENA.

Dave Matthews Band won the greatest 
recognition with their album Before These 
Crowded Streets from 1998. The record 
made its debut as a number-one song of the 
Billboard charts and was later on certified 
as a sixfold platinum. The band have so far 
sold in total almost 40 million copies of 
their albums in the whole world. Moreover, 
they were nominated for Grammy Awards 
12 times, for the American Music Awards 3 
times and for the MTV Video Music Awards 
6 times. They won 5 VH1 Awards.

DMB are also famous for their close rela-
tions with their fans and the fact that they 
treat them in a unique way. Suffice it to say 
that Dave Matthews Band, contrary to the 
majority of artists functioning on the music 
market, allow people to record their live 

concerts and upload them on the Internet.
Tickets for the concert are already 

on sale. They can be bought in the ERGO 
ARENA ticket office, in EMPIK stores in 
the whole country and via the following 
websites: www.prestigemjm.com, eBilet.
pl, Eventim and Ticketpro. You should not 
delay purchasing the tickets as the concert 
was long-awaited by thousands of fans from 
Poland and abroad. The performance in 
ERGO ARENA is the only one planned by 
the band in this part of Europe!

It is also worth mentioning that there 
is a great surprise waiting for all those 
who choose to buy a ticket. They will be 
allowed to download five unique live songs 
of the American group. In the case of 
electronic tickets, the link will be sent by 
e-mail together with purchase confirma-
tion. Tickets received through the post will 
also have a link or a QR Code.
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W
marcu powraca „Kinopera” 
– nowy projekt PFB. Cykl ten 
został zainspirowany 
licznymi retransmisjami The 

Metropolitan Opera,  gdzie widzowie za 
pośrednictwem ekranu mogą uczestniczyć 
w największych wydarzeniach artystycznych 
świata siedząc w fotelach lokalnych 
filharmonii. Jak mówią organizatorzy: 
„«Kinopera» daje możliwość przeniesienia się 
za pośrednictwem ekranu do największych 
sal koncertowych świata. Realizacja 
w jakości HD daje szansę obejrzenia 
i usłyszenia w najwyższej jakości artystycz-
nych interpretacji dzieł w wykonaniu 
profesjonalnych gwiazd światowej instru-
mentalistyki”. Najbliższa okazja do spotkania 
z nową formułą nastąpi 3 marca o godz. 

Marzec to początek astronomicznej wiosny, której powiew poczuć można także 
w ofercie kulturalnej Trójmiasta. Polska Filharmonia Bałtycka nieustannie 

dba o to, by odwiedzający ją melomani mogli wybierać wśród nowości 
repertuarowych. Nie zabraknie atrakcji ani dla miłośników big beatu, ani dla  

wielbicieli koncertów symfonicznych w tradycyjnym rozumieniu.

19:00. Tym razem melomani usłyszą „Pasję 
św. Mateusza” J.S. Bacha w retransmisji 
z Filharmonii Berlińskiej i realizacji Petera 
Sellarsa, jednego z bardziej kontrowersyj-
nych reżyserów teatralnych. Orkiestra 
Filharmonii Berlińskiej zagrała pod dyrekcją 
sir Simona Rattle. Koncert będzie z pewno-
ścią unikalną szansą dla wielbicieli muzyki 
Bacha do ujrzenia i usłyszenia interpretacji 
tego rozbudowanego i mistycznego  
dzieła w specjalnie na tę okazję przygotowa-
nej scenerii Sali Koncertowej Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej.

Wszyscy ci, którzy jeszcze nie zdecydowali 
jak będą świętować Dzień Kobiet, mogą wy-
brać się na koncert pt. „Kobieco i romantycz-
nie”, który odbędzie się 6 marca. Orkiestrę 
Symfoniczną PFB poprowadzi jej Dyrektor 

Artystyczny Ernst van Tiel, który słynie 
z doskonałych interpretacji XIX- i XX-wiecz-
nych kompozycji. Specjalnie dla Pań solowe 
partie skrzypiec wykona Jarosław Nadrzycki. 
Zabrzmi m.in. Koncert skrzypcowy D-dur op. 
35 Piotra Czajkowskiego - jeden z najbardziej 
znanych i najtrudniejszych technicznie kon-
certów skrzypcowych na świecie. Melomani 
usłyszą także Symfonię h-mol tego samego 
kompozytora oraz uwerturę do słynnego 
„Wesela Figara” W.A. Mozarta. 

13 marca do Gdańska zawita kolejna 
odsłona koncertów pt. „Wiedeń w Gdańsku”. 
To prawdziwa gratka dla miłośników muzyki 
poważnej, zarówno ze względu na udział 
wybitnych solistów – absolwentów Uniwersy-
tetu  Muzycznego w Wiedniu, którzy wystąpią 
z towarzyszeniem znakomitej Orkiestry 
Symfonicznej PFB, jak i ciekawy repertuar 
koncertu. Obok klasyki melomani usłyszą 
„Fantazję nt. Opery Carmen”, która wyszła 
spod pióra Franza Waxmana - wielokrotnego 
zdobywcy Oskara, m.in. za muzykę do filmu 
„Bulwar zachodzącego słońca”. Koncert 
zakończą „Obrazki z wystawy” Modesta 
Musorgskiego w aranżacji Ravela. 

Sala Koncertowa na Ołowiance została 
wybrana przez zespół Czerwone Gitary do 
świętowania jubileuszu istnienia słynnego 
zespołu, którego muzyka towarzyszy już 
kolejnemu pokoleniu słuchaczy. Zaplanowa-
ny na 14 marca koncert to podsumowanie 
50-lecia działalności artystycznej grupy, 
można więc liczyć na sentymentalną podróż 
i brzmienie znanych przebojów.

15 marca, w ramach koncertu „Mistrzow-
skie Duety”, wielbiciele organów będą mogli 
usłyszeć znakomitych solistów: Franza 
Hauka, który zagra zarówno na organach, 
jak i na klawesynie oraz skrzypaczki Theony 
Gubby-Chjheidze. Będzie to doskonała okazja 
do posłuchania brzmienia jednych z najwięk-
szych organów symfonicznych w Polsce, 
które znajdują się na Ołowiance.

Wśród propozycji koncertowych warto 
też wymienić organizowany przez Filhar-
monię Bałtycką  i Fundację Bieleckiart 
Koncert polsko-flamandzki, zaplanowany 
na 20 marca. Odbędzie się on pod patro-
natem Przedstawicielstwa Generalnego 
Rządu Flandrii w Polsce, w ramach Tygodnia 
Flamandzkiego trwającego w Gdańsku od 14 
do 22 marca. Obok utworów autorstwa współ-
czesnych kompozytorów belgijskich, jak Jan 
van der Roost, czy Wouter Lenaerts usły-
szymy „Cztery pieśni flamandzkie” Arthura 
De Greefa.  Największym smaczkiem tego 
koncertu wydają się jednak być kompozycje 
polskie, na Ołowiance zabrzmi bowiem zna-
ny „Polonez” Wojciecha Kilara. „Wisienką na 
torcie” w repertuarze tego koncertu będzie 
światowe prawykonanie utworu Janusza 

TEKST
Magdalena 

Malara - Świtońska

ZDJĘCIE
Źródło: PFB
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Bieleckiego „Miniatury taneczne”. Jest to 
utrzymany w lekkim i żartobliwym stylu 
utwór będący zapisem wrażeń kompozytora 
z podróży odbytych po różnych zakątkach 
świata. Koncert odbędzie się z udziałem ce-
nionych solistów, w tym jednej z najczęściej 
nagradzanych harfistek swojego pokolenia, 
solistki Filharmonii i Opery Wiedeńskiej - 
Anneleen Lenaerts oraz polskiego pianisty 
Ireneusza Boczka. Orkiestrę Symfoniczną 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej poprowadzi 
belgijski dyrygent  Herman Engels.

Ostatnią z marcowych nowości w ofercie 
Filharmonii Bałtyckiej będzie koncert dla 
przyszłych mam i dzieci do lat 3. To prawdzi-
we novum na trójmiejskim rynku kultural-
nym. O ile przyszłe mamy i ich pociechy 
mogły do tej pory skorzystać z propozycji ki-
nowych, to podobnych inicjatyw muzycznych 
było jak na lekarstwo. Już 22 marca pociechy 
i ich mamy z pomocą prowadzonej przez 
Natalię Walewską Królewskiej Orkiestry 
Salonowej oraz Gdańskiego Zespołu Piosenki 
i Tańca Don-Don zostaną oprowadzone po 
bajkowym świecie muzyki. Dzieci i przytulan-
ki, które ze sobą przyniosą zostaną wciągnię-
te do wspólnej zabawy.

Marzec w Filharmonii Bałtyckiej zapo-
wiada się więc radośnie i barwnie. Jak na 
wiosnę przystało.

Bilety dostępne są w w systemie sprzedaży 
on-line: www.filharmonia.gda.pl przez plat-
formę www.bilety24.pl oraz przez aplikację 
mobilną na smart fonach. Szczegóły w kasach 
PFB (bilety@filharmonia.gda.pl,  
58 320 26 26 lub 58 323 83 62).

E N G L I S H T E X T

Spring with Polish Baltic 
Philharmonic

March is the beginning of astronomical 
spring, whose breath can be felt also in 
the cultural offer of Tricity. The Polish 
Baltic Philharmonic continuously sees to 
it that its visitors are provided with a wide 
selection of novelties in its repertoire. This 
time, it offers attractions for both big beat 
lovers and those who prefer traditionally 
understood symphony concerts.

“Kinopera”, a new project by PBP, returns in 
March. The series was inspired by numerous 
rebroadcasts of The Metropolitan Opera, 
whereby the audience sitting in local philhar-
monics can participate in the greatest artistic 
events of the world via screens. As the orga-
nizers say, “The programme of ‘Kinopera’ 
gives a chance to move to the biggest concert 
halls in the world through the screen. Its HD 
production makes it possible to see and hear 

artistic renditions performed by professional 
stars of world instrumental studies in the 
highest quality possible.” We will stand the 
nearest chance to participate in the new proj-
ect on 3 March at 7:00 pm. Music lovers will 
hear the St Matthew Passion by J.S. Bach re-
broadcast from the Berlin Philharmonic and 
a production by Peter Sellars, one of the most 
controversial theatre directors. The Berlin 
Philharmonic Orchestra will be conducted 
by Sir Simon Rattle. The concert will be defi-
nitely a unique chance for all lovers of Bach’s 
music to see and hear a rendition of this com-
plex and mystical work in the Concert Hall 
of the Polish Baltic Philharmonic prepared 
specially for this occasion.

All those who have not decided how to 
celebrate Women’s Day can attend the con-
cert “Feminine and Romantic” (“Kobieco 
i romantycznie”) organized on 6 March. 
The PBP Symphonic Orchestra will be 
led by its Artistic Director Ernst van Tiel, 
who is famous for his excellent renditions 
of compositions from the 19th and 20th 
century. Jarosław Nadrzycki will play solo 
violin parts specially for women. They will 
hear for example the Violin Concerto in D 
major, Op. 35 by Pyotr Tchaikovsky, one of 
the most famous and technically most dif-
ficult violin concertos in the world, as well 
as the Symphony in B minor by the same 
composer and the overture from the famous 
Marriage of Figaro by W.A. Mozart.

The next edition of “Vienna in Gdansk” 
(“Wiedeń w Gdańsku”) concerts will begin 
on 13 March. It is a real treat for all lovers of 
classical music, both because of the partici-
pation of outstanding soloists who graduated 
from the University of Music in Vienna and 
will be accompanied by the excellent PBP 
Symphonic Orchestra, and because of the 
interesting repertoire. Apart from classics, 
the audience will hear Carmen Fantasie 
written by Franz Waxman, a many times 
Oscar winner for example for the soundtrack 
to Sunset Boulevard. The concert will close 
with Modest Mussorgsky’s Pictures at an 
Exhibition as arranged by Ravel.

The Concert Hall on Ołowianka island 
was chosen by Czerwone Gitary to celebrate 
the anniversary of the band’s existence. 
Another generation of fans is now listening 
to their cult music. Planned for 14 March, 
the concert will summarize the 50 years of 
the band’s artistic activity, which is why we 
can count on a sentimental journey and well-
known sounds of their popular hits.

The concert “Masterly Duets” 
(“Mistrzowskie Duety”), held on 15 March, 
will feature wonderful soloists: Franz 
Hauk, who will play both the organ and 
the harpsichord, and violinist Theona 

Gubba-Chkheidze. It will be a perfect chance 
to listen to the sounds of the symphonic 
organ on Ołowianka, one of largest instru-
ments of this kind in Poland.

Another event standing out among numer-
ous concerts proposals is the Polish-Flemish 
concert organized by the Baltic Philharmonic 
and the Bielecki Art Foundation on 20 March. 
It will be held under the patronage of the 
General Representation of the Government 
of Flanders in Poland as part of the Flemish 
Week celebrated from 14 to 22 March in 
Gdansk. Apart from works by contemporary 
Belgian composers, like for example Jan van 
der Roost or Wouter Lenaerts, we will hear 
Four Flemish Songs by Arthur De Greef. But 
it is Polish compositions that seem the largest 
attraction of the concert as on Ołowianka 
we will hear the famous Polonez by Wojciech 
Kilar and the world premiere of Janusz 
Bielecki’s Dance Miniatures, the icing on the 
cake of the concert repertoire. Following 
a light and humorous style, the composition 
is a record of the author’s impressions of his 
journeys around various places in the world. 
The concert will be organized with the partic-
ipation of highly regarded soloists, including 
Anneleen Lenaerts, one of the most often 
awarded harpists of her generation and a solo-
ist from the Vienna Philharmonic and Opera, 
as well as Polish pianist Ireneusz Boczek. The 
Symphonic Orchestra of the Polish Baltic 
Philharmonic will be led by Belgian conduc-
tor Herman Engels.

A concert for mothers-to-be and children 
under 3 will be the last new event offered by 
the Baltic Philharmonic in March. It is a true 
novelty on the cultural market of Tricity. 
While mothers and their children were so 
far offered various attractions by cinemas, 
they had little to choose from similar music 
initiatives. Kids and their moms will be 
showed around the fabulous world of music 
by Orchestra Reale Da Sala led by Natalia 
Walewska and Gdansk Song and Dance 
Company Don-Don already on 22 March. 
Children and their cuddly toys will all be giv-
en an opportunity to play together.

March in the Baltic Philharmonic  
thus promises to be happy and colourful. 
As befits spring.

Tickets are available online:  
www.filharmonia.gda.pl via the platform 
www.bilety24.pl and on a mobile applica-
tion for smartphones. For details see PBP 
ticket offices (bilety@filharmonia.gda.pl,  
+ 48 58 320 26 26 or + 48 58 323 83 62).

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
EDF POLSKA SA, 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY
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P
ierwszy koncert odbył się 27 
stycznia w Wilhelmshaven 
– niemieckim mieście portowym 
nad zatoką Jade Morza Północne-

go. Kolejny miał miejsce dwa dni później 
w Bietigheim-Bissingen, mieście w regionie 
Stuttgartu, słynącym z monumentalnego 
XIX-wiecznego wiaduktu na rzece Enz. 
Wraz z Polską Filharmonią Kameralną 

Kolejnym polskim akcentem była 
„Serenada na smyczki” G-dur op. 2 
Mieczysława Karłowicza. Ponadto można 
było usłyszeć słynne dzieła Mozarta 
– Wariacje op. 2 nt. „Là ci darem la mano” 
oraz uwerturę z opery „Don Giovanni” KV 
527, a także Symfonię D-dur KV 504, czyli 
tak zwaną „Symfonię Praską”.Oba koncerty 
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem 

TEKST
Martyna Urbańczyk

Sopot wystąpił pianista Alexander Krichel, 
który niewiele ponad miesiąc temu gościł 
w Sopocie na koncercie promującym album 
zrealizowany wraz z naszą orkiestrą dla 
SONY Classical. Program obu koncertów był 
bardzo różnorodny i stworzony z dbałością 
o promocję muzyki polskiej – w jego skład 
weszły utwory ze wspomnianej płyty, np. 
Krakowiak op. 14 Fryderyka Chopina. 

Pod koniec stycznia Polska Filharmonia Kameralna Sopot wyruszyła na pierwsze w Nowym 
Roku tournée koncertowe, którego trasa wiodła przez trzy niezwykłe miejsca.

ZDJĘCIA
Źródło: PFK

NOWOROCZNE TOURNÉE 
KONCERTOWE PFK SOPOT

Pianista Alexander Krichel podczas wspólnego koncertu w Sopocie, fot. Edyta Rembała
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niemieckiej publiczności i zostały 
nagrodzone długimi owacjami.

Ostatni koncert miał miejsce 31 stycznia 
w malowniczej szwajcarskiej miejsco-
wości Saanen, położonej na zachodnim 
krańcu Alp Berneńskich. Koncert odbył 

się w ramach jednego z najważniejszych 
zimowych festiwali muzycznych w Euro-
pie - Sommets Musicaux de Gstaad. Wraz 
z sopockimi kameralistami wystąpiła świa-
towej sławy pianistka Elisabeth Leonskaya. 
Koncert odbył się w małym XII-wiecznym 
kościółku zdobionym zabytkowymi po-
lichromiami. W programie wieczoru melo-
mani mogli usłyszeć Koncert fortepianowy 
e-moll op. 11 Fryderyka Chopina, uwerturę 
z opery „Don Giovanni” KV 527 Mozarta 
oraz Symfonię D-dur nr 101- słynną „Symfo-
nię Zegarową” Haydna. 

Wszystkie trzy koncerty poprowadził 
maestro Rodrigo Tomillo, którego współ-
pracę z sopockim zespołem można było 
podziwiać podczas jednego z koncertów 
zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzycznego Sopot Classic. Pomiędzy 
artystami wywiązało się szczególne poro-
zumienie, które oparte było na inspiracji 
mistrzowską muzyką.

E N G L I S H T E X T

PCP Sopot on New Year’s 
concert tour

The Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra Sopot went on its first 
concert tour in the new year and 
visited three unusual places towards 
the end of January.

The first concert took place on 27 January 
in Wilhelmshaven, a German port situated 
by the Jade Bight, a bay of the North Sea. 
The next one was held two days later in 
Bietigheim-Bissingen, a city located near 
Stuttgart and famous for its monumental 
19th-century viaduct over the river Enz. The 
performance, apart from the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot, featured also pianist 

Alexander Krichel, who slightly more than 
a month ago came to Sopot to give a concert 
promoting an album produced together 
with our orchestra for SONY Classical. The 
programme of both concerts was diversi-
fied and arranged with the aim to promote 
Polish music. It included pieces from the 
above-mentioned album, like for example 
Krakowiak, Op. 14 by Frédéric Chopin. 
Mieczysław Karłowicz’s Serenade for Strings 
in G major, Op. 2 was another Polish accent. 
Moreover, the audience could hear Mozart’s 
famous pieces: Variations on ‘Là ci darem la 
mano’, Op. 2, the overture from Don Giovan-
ni, KV 527, and the Symphony in D major, K. 
504, known as the Prague Symphony. Both 
concerts were warmly received by the Ger-
man audience and received long ovations.

The last concert took place on 31 Janu-
ary in Saanen, a picturesque Swiss town lo-
cated on the west side of the Bernese Alps. It 
was organized as part of Sommets Musicaux 
de Gstaad, one of the most important winter 
music festivals in Europe. Elisabeth Leon-
skaya, a world-famous pianist, performed 
together with the chamber musicians from 
Sopot. The concert was hosted in a small, 
12th-century church decorated with historic 
polychrome. The programme of the evening 
featured the Piano Concerto No. 1 in E 
minor, Op. 11 by Frédéric Chopin, the over-
ture from Don Giovanni, KV 527 by Mozart 
and the Symphony No. 101 in D major (the 
famous Clock) by Haydn.

All the three concerts were led by maestro 
Rodrigo Tomillo, whose cooperation with the 
orchestra from Sopot could be seen during 
one of the concerts of the last year’s Interna-
tional Music Festival Sopot Classic. The artists 
reached a unique agreement based on their 
inspirations drawn from masterly music.

MECENAS PFK SOPOT:

Maestro Rodrigo Tomillo oraz orkiestra PFK Sopot podczas IV edycji Festiwalu Sopot Classic, fot. Edyta Rembała

Zdjęcie pochodzi z archiwum strony internetowej 
Festiwalu Sommets Musicaux de Gstaad, Sommets 
Musicaux de Gstaad 2013©MiguelBueno
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Kto by pomyślał, że jeden z najlepszych gitarzystów flamenco mieszka nad Wisłą. 
A jednak. Michał Czachowski wydał właśnie kolejny album, na którym łączy 

muzykę andaluzyjskich Cyganów z tradycyjną muzyką Indii – „Acatao”.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

Nagranie tej płyty musiało być 
logistycznie bardzo skomplikowaną 
operacją. Podliczyłem wszystkich 
wykonawców, wyszły mi czterdzieści 
cztery osoby. Do tego kilka miejsc, 
w których odbywały się nagrania. Jak 
udało ci się to wszystko dopiąć.
Nawet nie wiedziałem, że czterdzieści czte-
ry, myślałem, że trochę mniej. (śmiech)

Mogłem się pomylić, ale niewiele.
Rzeczywiście, to nie było proste zadanie logi-
stycznie, dlatego trwało to strasznie długo...

Dziewięć lat, prawda?
Dziewięć lat minęło od ostatniej płyty, 
natomiast sam proces nagrywania, nie mó-
wiąc o komponowaniu, to trzy lata bardzo 
intensywnej pracy. Miałem do dyspozy-
cji niewielkie kwoty, bo nie udało mi się 
znaleźć sponsora. Musiałem sam zbierać 
fundusze. Przez kampanię fundraisingową 
udało mi się zebrać połowę kwoty. Dzięki 
temu mogłem mieć przynajmniej część 
tego, co wymarzyło mi się kiedyś. Nigdy 
nie myślałem, że byłoby mnie stać zrobić 
produkcję tak dużą, z tyloma muzykami 
i z orkiestrą, a jednak się udało, co oczy-
wiście odbyło się dużym nakładem czasu. 
I rzeczywiście materiał był nagrywany na 
kilku kontynentach w różnych odstępach 
czasu, więc kiedy sam patrzę na to to sobie 
gratuluję, że mi się udało.

Ta płyta została wydana pod szyldem 
„Michał Czachowski”, ale jakby się 
zapoznać z tymi wszystkimi opisami, 
także tym, który jest z tyłu płyty, to 
okazuje się, że jesteś łącznikiem między 
dwoma światami muzycznymi, zachodnim 
flamenco i wschodnią muzyką Indii. Czy 

taki był zamysł, że będziesz pomostem 
pomiędzy nimi?
Stałem się pomostem zanim cokolwiek 
jeszcze powstało, bo takie połączenie było 
moim pomysłem. Spajam w tym swoje dwie 
wielkie pasje: do flamenco, którą miałem 
już od dziecka, i do muzyki indyjskiej, która 
pojawiła się trochę później. To dwa moje 
ulubione gatunki muzyki, które mogłem 
połączyć poprzez muzyków, instrumenty 
i dźwięki. A że nie jestem ani Hiszpanem, 
ani Hindusem, nie mam żadnego zakazu 
kulturalnego, że nie mogę psuć mojej wła-
snej tradycji hiszpańskiej czy mojej własnej 
tradycji indyjskiej, wkładając elementy 
obce. Jako Polak, znajdujący się geograficz-
nie pomiędzy Hiszpanią i Indiami, mogłem 
sobie na to pozwolić. Nikt mi niczego nie 
zarzuci, bo nie jest to muzyka polska, mogę 
robić z nią co chcę. Najwyżej mogą się cie-
szyć, że robię coś ciekawego. 

Kiedy rozmawiałeś z muzykami z Andaluzji 
czy Hindusami, kiedy mówiłeś im o tym, 
że chcesz połączyć te dwa gatunki, nie 
patrzyli na ciebie jak na dziwaka?
Niektórzy reagowali dosyć dziwnie. Szcze-
gólnie Hindusi, którzy nie wiedzieli, gdzie 
dokładnie Hiszpania leży na mapie. Dzi-
wili się, dlaczego chcę coś dodawać, skoro 
dla nich muzyka indyjska jest skończona, 
zamknięta i pełna. Z Hiszpanami było 
o tyle prościej, że generalnie flamenco 
samo w sobie jest sumą różnych stylów. 
Flamenco powstało na bazie muzyki 
arabskiej, ludowej, chorałów gregoriań-
skich, muzyki cygańskiej, sefardyjskiej, 
które na południu Hiszpanii sobie istniały. 
To był tygiel różnych stylów. W sposób 
naturalny dodawanie nowych elementów 
do flamenco nie jest czymś niezwykłym 

w dzisiejszych czasach, bo robi to wielu 
muzyków flamenco. Natomiast muzyka 
indyjska jest na tyle hermetyczna, bo taka 
jest tradycja muzyczna, że od wielu tysięcy 
lat nie ulegała żadnym metamorfozom. 
A tutaj nagle przychodzi jakiś Polak i łamie 
zasady, łamie linie melodyczne, rytmy. 
To bardzo często spotykało się z tym, że 
mówili mi, że w ogóle bez sensu, że takie 
coś robię, bo dla Hindusa będzie to czymś 
niezrozumiałym, obcym i w ogóle z punk-
tu widzenia muzyki herezją.

A jak postrzegają cię Hindusi? Domyślam 
się, że w wielu grupach etniczno-
kulturowych jest tak, że jak ktoś wchodzi 
z zewnątrz to musi się zasłużyć, żeby 
zostać dopuszczonym do tajemnic 
tej kultury. Wiem, że Indie w twoim 
życiu nie pojawiły się wczoraj, ale czy 
ci muzycy indyjscy zaakceptowali cię 
i traktują już jak swojego?
Tak, a to dlatego, że jak pojechałem do In-
dii to pierwsze dwa lata, jakie miałem tam 
okazję spędzić, spędziłem na poznawaniu 
indyjskiej muzyki klasycznej. Wtedy jesz-
cze nie miałem zamierzenia, że chcę co-
kolwiek tam robić. Chciałem poznać, żeby 
wiedzieć, z czym to się je. Hindusi widzieli, 
że przyjechał tu jakiś biały z jakiegoś kraju, 
którego nazwy do końca nie rozróżniają, 
czy to Holland, czy to Poland. Natomiast 
traktowali mnie jako kogoś, kto interesuje 
się muzyką indyjską i dalej tak jest. W mo-
mencie, kiedy zacząłem coś nowego two-
rzyć, to wtedy powiedzieli: „no ale sorry, 
tak nie można zakończyć frazy, bo tak się 
nie gra klasycznie”, na co odpowiedziałem: 
„wiem, ale my nie gramy muzyki klasycz-
nej, gramy coś zupełnie innego, więc może-
my zakończyć zupełnie niespodziewanie”. 

FLAMENCO
km3,500 ENGLISH 
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A oni na to: „przecież nikt się nie domyśli, 
gdzie się skończy fraza”. A ja, że właśnie 
na tym będzie polegało zaskoczenie. Więc 
stwierdzili, że to się nie będzie podobać 
ludziom, bo tak się w muzyce indyjskiej nie 
robi. Takie były początki.

Jak to się stało, że chłopak z Gliwic zacząć 
grać flamenco. Wiesz, jaka jest odległość 
z Gliwic do Sewilli?
Strzelam, że około trzech i pół tysiąca 
kilometrów.

Google Maps pokazuje, że to trzy tysiące 
sto trzydzieści kilometrów, ale na południu 
Hiszpanii  jest strasznie dużo robót 
drogowych. Dwadzieścia dziewięć godzin 
jazdy. Jak to się stało?
Tutaj jest taka historia, że zaczęło się 
zupełnie ode mnie niezależnie. Ojciec 
w czasach studenckich wyjechał do Hisz-
panii na stypendium, spędził w Sewilli pół 
roku. Po przyjeździe przywiózł ze sobą 
kilka winyli z flamenco i ta muzyka została 
mi zaszczepiona jak szczepionka niemow-
lęciu. Miałem dwanaście lat kiedy pierwszy 
raz brzdąknąłem pierwszy akord i stwier-
dziłem, że mi się podoba, może zacznę grać 
tak fajnie jak ten pan z okładki – mówię 
tutaj o Paco de Lucíi. To były początki. 

Trochę czasu minęło, ale to nie był czas 
zmarnowany, bo udało ci się dostać do 
czołówki wykonawców tego gatunku.

Zupełnie niespodziewanie, bo nie miałem 
takich zamierzeń, żeby zdobywać czołówkę. 
Chciałem grać najlepiej, jak tylko się da, ale 
nagrywając pierwszą płytę nie spodziewa-
łem się, że mogę osiągnąć taki sukces. To dla 
mnie wielki zaszczyt. Wielkim zaszczytem 
jest też to, że jestem zapraszany do Hiszpanii 
razem z innymi muzykami hiszpańskimi, któ-
rych płyt od dziecka słuchałem i na których 
dźwiękach uczyłem się grać. W zeszłym roku 
na festiwalu Jodhpur Flamenco & Gypsy 
Festival w Indiach grałem obok właśnie tych 
wszystkich muzyków, których znam. Było mi 
bardzo dziwnie – uczyłem się na ich muzyce, 
a teraz gram razem z nimi. To był dla mnie 
z jednej strony zaszczyt, z drugiej wielki 
stres, bo konfrontacja z mistrzami jest dosyć 
stresująca. Ale bardzo pozytywnie wypadła, 
bo dzięki temu na mojej płycie wystąpił Jorge 
Pardo, muzyk, który przez dwadzieścia lat 
grał z Paco de Lucíą. Właściwie to on sam 
zaproponował, że gdybym potrzebował fletu, 
to on bardzo chętnie. „No to już!”. I tak to się 
stało. Zatem na mojej płycie grają muzycy, 
którzy grali z Paco de Lucíą. Czuję się wyróż-
niony, że przyjęli zaproszenie i do tego nie 
chcieli za ten udział pieniędzy.

Nie frustruje cię to, że będąc osobą 
bardzo szanowaną w środowisku, 
w swoim własnym kraju jesteś 
nieznany?
Niekoniecznie frustruje, bo będąc 
muzykiem flamenco nie ma co myśleć 

o rozpoznawalności, bo to nie jest muzyka 
popowa. Natomiast frustruje mnie to, że 
będąc muzykiem o jakichś tam osiągnię-
ciach, nie mogę sobie na wiele rzeczy ciągle 
pozwolić, tak jak artyści, którzy grają disco 
polo, dają mnóstwo koncertów i stać ich 
na wszystko. A grając muzykę bardziej 
wysublimowaną i trudniejszą, więcej czasu 
poświęcając na grę, mam tych koncertów 
mniej i, co za tym idzie, ekonomicznie nie 
jest to to samo. No ale wybierając życie mu-
zyka nie traktowałem tego jako biznes tylko 
jako pasję, która przy okazji mogłaby stać 
się moim zawodem. Mój wybór był świado-
my. Z wykształcenia jestem architektem, 
tak naprawdę gdybym chciał mieć dobrze 
płatną pracę to powinienem zająć się archi-
tekturą bardziej niż ćwiczeniem na gitarze. 
Ale jest to mój świadomy wybór i dużo 
bardziej cieszy mnie jeżdżenie po świecie 
i koncertowanie. Choć gram mniej koncer-
tów niż zespół Weekend to jednak gram 
muzykę, która trafia do ludzi z wyższych 
sfer muzycznych i jest muzyką bardziej am-
bitną, pełną emocji, wartości i energii.

Cały wywiad dostępny na Anywhere.pl

E N G L I S H T E X T

3.500 kilometres of flamenco

Who would have thought that one of the 
best flamenco guitarists lives in Poland? 
And yet he does. Michał Czachowski has 
just released another album, Acatao, which 
combines Andalusian Gypsy music with the 
traditional music of India.

Recording this album must have been 
a logistically complicated process. I counted 
all the performers, and it turned out that 
there were forty four of them. Plus several 
places where you held recording sessions. 
How did you manage to button it all up?
I didn’t even know there were forty four per-
formers, I thought there were a bit fewer of 
them. (Laughs)

I might be mistaken, but only slightly.
You are right, it wasn’t a logistically simple 
task, which is why it took such a long time...

Nine years, right?
It has been nine years since the last album, 
but the very recording process, not to men-
tion composing, took three years of intensive 
work. I had small sums of money at my dispos-
al as I hadn’t manage to find a sponsor. I had 
to collect funds myself. And I managed to 
raise a half of the sum during a fundraising 
campaign. Thanks to this amount of money, 

FOT. A. CZACHOWSKA
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I had at least a part of what I had been dream-
ing about before. I’d never thought that I could 
ever afford such a large production with so 
many musicians and an orchestra. And yet 
I managed to do it, which was obviously done 
with a tremendous amount of time. And the 
material was indeed recorded on several con-
tinents at various intervals, so when I look at 
it, I congratulate myself on succeeding.

The album was released under the name 
“Michał Czachowski”, but to look at all 
the descriptions, including those on the 
back of the cover, it turns out that you 
are a link between two music worlds – 
the Western flamenco and the Eastern 
music of India. Was it your aim? To be 
a bridge between them?
I had become a bridge before anything even 
came into existence because it was my idea 
to establish such a connection. I join two 
passions this way: for flamenco, which I have 
felt since I was a child, and for Indian music, 
which appeared a bit later. They are two of 
my favourite music genres, which I managed 
to combine thanks to musicians, instru-
ments and sounds. And because I am neither 
a Spaniard nor an Indian, I don’t have any 
cultural ban on “spoiling” my own Spanish 
or Indian tradition by introducing foreign 
elements into it. As a Pole located geographi-
cally between Spain and India, I could afford 
that. Nobody will accuse me of anything be-
cause it’s not Polish music, I can do whatever 
I like with it. They can be at most glad that 
I’m doing something interesting.

Did musicians from Andalusia or  
India treat you with disbelief when  
you told them you wanted to combine 
both genres?
Some of them reacted quite strangely. Espe-
cially Indians, who didn’t know where exactly 
Spain is located on the map. They were 
surprised that I wanted to add something to 
their music because for them the music of 
India is full and complete. With Spaniards it 
was simpler to the extent that flamenco itself 
is generally a mixture of various genres. It 
was created on the basis of Gregorian chants 
and Arabic, folk, gypsy and Sephardic music, 
all of which existed in the south of Spain. It 
was a melting pot where different styles inter-
mixed. So adding new elements to flamenco 
is naturally nothing exceptional today. Many 
flamenco musicians do it. And as far as Indi-
an music is concerned, it is hermetic enough 
for there to exist a music tradition that hasn’t 
undergone any metamorphoses for thou-
sands of years. And suddenly there comes 
a guy from Poland who breaks all the rules, 
melodies and rhythms. I was often told that 

doing such a thing makes no sense because 
it will be something incomprehensible and 
foreign for an Indian, a complete heresy from 
a music point of view.

And how do Indians perceive you? 
I reckon that it is often the case in many 
ethnic and cultural groups that when 
someone from the outside comes, he or 
she has to deserve being let into the 
secrets of the culture. I know that India 
did not appear in your life yesterday, but 
have Indian musicians accepted you and 
now treat you like a friend?
Yes, they do. And it’s because of the fact 
that when I went to India, I spent the first 
two years I had there on getting to know the 
classical music of India. I didn’t yet have the 
intention of doing anything there. I wanted 
to learn something about it and get to know 
what it was all about. And Indians knew 
that a white man came to them from some 
country whose name they couldn’t even rec-
ognize – whether it was Holland or Poland. 
But they treated me like someone who was 
interested in Indian music, and it’s still the 
case. When I started creating something 
new, they said “sorry, you can’t end a phrase 
this way, that’s not how classical music’s 
played”. And I replied “I know, but we don’t 
play classical music. We play something 
completely different so I can end it totally 
unexpectedly”. And they said that nobody 
would guess where the phrase was ending. 
And I answered that this was precisely 
what the surprise would be about. So they 
claimed that people wouldn’t like it because 
one doesn’t play Indian music this way. This 
is how the beginnings looked.

How did it happen that a guy from Gliwice 
started playing flamenco? Do you know 
the distance between Gliwice and Seville?
I guess it’s around three and a half thousand 
kilometres.

Google Maps show it’s three thousand 
one hundred and thirty kilometres, but 
there are many roadworks in the south 
of Spain. Twenty-nine hours on the road. 
How did it happen?
The story with Spain began completely 
independently of me. My father went on 
a scholarship there during his studies and 
spent half a year in Seville. When he came 
back, he brought several vinyls with flamen-
co, and this music was instilled in me when 
I was still a baby. I was twelve years old when 
I strummed away my first chord and thought 
that I liked it and that perhaps I could play as 
nice as the guy from the cover, meaning Paco 
de Lucía. These were my beginnings.

Some time has passed, but it was not 
wasted because you managed to join top 
musicians of the genre.
And it was a great surprise as I hadn’t been 
planning to become one of the leaders. 
I wanted to play as best as one could, but 
I didn’t hope for such a success when 
I was recording my first album. It’s a great 
honour for me. It is also a great honour to 
be invited to Spain together with Spanish 
musicians whose albums I have been listen-
ing to since I was a child and from whose 
sounds I have been learning how to play. 
I performed next to all those musicians 
I know at Jodhpur Flamenco & Gypsy Fes-
tival in India last year. And it was a strange 
feeling. I used to learn from their music, 
and now I perform together with them. It 
was on the one hand an honour, and on the 
other a huge stress because confronting 
masters is quite stressful. But it turned out 
to be beneficial because – thanks to this 
experience – Jorge Pardo, a musician who 
played with Paco de Lucía for twenty years, 
appeared on my album. And it was actually 
he who said that if I needed a flute, he’d 
do it with pleasure. “So let’s do it!” And it 
happened. So my album features musicians 
who played with Paco de Lucía. I feel hon-
oured that they accepted my invitation and 
didn’t even want money for their part.

Aren’t you frustrated with the fact that 
while you are respected in the circle, you 
remain unknown in your own country?
I am not necessarily frustrated because 
when you are a flamenco musician, it’s no 
use thinking about recognisability. It’s not 
pop music. But I’m sometimes frustrated 
with the fact that, although I’m a musician 
with some achievements to his credit, 
I cannot afford many things, unlike disco 
polo artists who give hundreds of concerts 
and can afford anything. And even though 
I play a more sophisticated and difficult type 
of music, even though I spend more time 
playing, I have fewer concerts and thus it’s 
also economically different. But still, when 
I chose the life of a musician, I didn’t consid-
er it business but a passion, which could by 
the way become my profession. It was a con-
scious choice. I’m an architect by education. 
Truth to be told, if I had really wanted a well-
paid job, I should have taken up designing 
rather than playing the guitar. But I made 
a conscious decision. I enjoy touring around 
the world and giving concerts much more. 
And although I perform fewer concerts than 
the popular Polish band Weekend, I play mu-
sic that appeals to people from upper music 
classes and is much more ambitious and 
filled with emotions, values and energy.
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Jeśli nie pracujesz w gastronomii, ale obejrzałeś parę programów i wydaje ci się, że wiesz o branży 
wszystko, to zapewniamy cię – nie wiesz nic. Na szczęście przed nami nic się nie ukryje. Akademia 

Kulinarna „Fumenti” i „Live&Travel” wspólnie pokazują nagą prawdę o kuchni od kuchni.

PR AC A
 jest częścią zabawy

WOJCIECH ASTACHOW – archetyp barmana. 
Ikona kultowego miejsca w samym środku 
kurortu. Od ćwierć wieku nieprzerwanie wita 
w lokalu gości, raczy ich trunkami i opowiada 
historie.

Jak trafiłeś do branży gastronomicznej?
Przyczyną wszystkiego była moja żona. 
Któregoś razu miałem trochę wolnego 

czasu i poszedłem na kurs kelnerski. Tam 
też poznałem swoją późniejszą żonę. Oka-
zało się, że pośród jej znajomych jest pani, 
która prowadzi SPATiF. Kilka razy byliśmy 
tutaj gośćmi wcześniej i okazało się, że po-
lubiliśmy się. Zaproponowała mi więc pra-
cę. Jakoś trudno było mi się na to zgodzić 
od razu, choć pracowałem w gastronomii 
już wcześniej i wiedziałem, jak ta branża 

wygląda. Koniec końców się zgodziłem. 
Pracuję tu od 1990 roku.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w pracy?
Kiedyś na jednym słupie w lokalu wisiał 
taki stary, kuty miecz, szczerbiec. Przy-
szedł nasz cudowny klient, bardzo znana 
postać – George Canada. Siedział przy 



barze, obserwował parę, która siedząc 
w oknie całowała się pod jemiołą przymo-
cowaną przy suficie. Pod jemiołą można, bo 
to bezkarnie. George w pewnym momencie 
nie wytrzymał, podszedł do ściany, wziął 
szczerbiec i z całej siły uderzył w jemiołę. 
Wszyscy się przestraszyli. Podbiegłem do 
niego, powiedziałem: „George, co robisz, 
oddaj mi to”. A on popatrzył na mnie o od-
powiedział mi tak: „dlaczego ludzie boją się 
krwi?”. Struchlałem. Już na pewno mocno 
trzymał ten szczerbiec w ręku. A on dalej: 
„przecież krew to życie!”. George zmarł 
jakieś 8-10 lat temu. Przyszedł do nas, był 
szczęśliwy, że doszedł. Mówił: „dobrze, że 
udało mi się dojść. Tyle łaziłem, tak się na-
robiłem. Siostra kazała mi zrobić zakupy, 
więc mam tutaj, wszystko jest okej”. Więc 
zaprosiłem go do stolika: „George, usiądź 
sobie tutaj, tu masz piwko, tu fajeczki, 
zapal sobie” – George zawsze miał u nas 
piwko i fajeczki gratis, od nas barmanów. 
George wypalił ze dwie fajeczki, wypił piw-
ko, po czym poczuł się źle. Wezwaliśmy po-
gotowie. Reanimowali go dość długo, około 
40 minut. Pierwszy raz widziałem taką 
sytuację i mi wystarczy. George niestety po 
kilku dniach zmarł.

Jak regenerujesz siły po pracy?  
Jak odreagowujesz?
Nie mam poczucia, że to co robię jest 
jakoś bardzo stresujące. Ta praca jest czę-
ścią zabawy. Bycia tutaj, w tym miejscu, 
z klientami, nie można określić jako pracy 
stricte barmańskiej. Jesteśmy tutaj ze zna-
jomymi, z osobami zaprzyjaźnionymi. To 
nie jest robota na zasadzie odbijania karty 

w fabryce. Często bywa tak, że po pracy 
zabieram do samochodu tych, którzy tu 
pozostali i rozwożę ich do domów. Przecież 
chodzi o to, żebyś czuł się tu bezpiecznie, 
dobrze i pewnie, żebyś wiedział, że nawet 
jeśli będziesz się zachowywał danego wie-
czora nieco nierozsądnie to ktoś się tobą 
zaopiekuje. Robię tak bo chciałbym, żeby 
ktoś tak robił w stosunku do mnie gdybym 
stał po drugiej stronie.

Wymarzony ostatni drink?
Na ostatniego drinka wybrałbym złotego, 
osiemnastoletniego Johnny’ego Walkera. 
Jeszcze cztery lata temu on był w Polsce, 
potem został wycofany z rynku Europej-
skiego, jest sprzedawany wyłącznie w Azji. 
Zasoby komponentów tego trunku kończą 
się i marketingowcy firmy wymyślili, że 
będą to sprzedawać w Azji za trzykrotnie 
wyższą cenę. Smak tego napoju jest na-
prawdę niesamowity. 
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Work is a part of the fun
If you don’t work in the catering 
business but have seen several TV 
programmes about cooking and 
think you know everything about the 
industry, we can assure you that you 
actually don’t know anything at all. 
Fortunately, nothing can hide from 
us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel together reveal the naked 
truth about cooking.

WOJCIECH ASTACHOW – an archetypal bar-
tender. An icon of a cult place in the centre 
of a resort. He has been greeting restaurant 
guests, treating them with drinks and telling 
them stories for twenty five years.

How did you enter the catering industry?
My wife was the cause of all that. Once 
I had a bit of free time and took a course 
for waiters. This is where I met my wife. It 
turned out that among the people she knew 
was a woman who managed SPATiF. We 
visited the place several times and took to 
each other. She offered me a job. I found it 
quite difficult to agree right away, although 
I had been working in the industry before 
and knew what it looked like. But in the end 
I accepted the offer. I’ve been working here 
since 1990.

The most extreme experience at work?
There was once an old, forged sword han-
ging on one of the poles in the restaurant. 
George Canada, our wonderful customer 

and a very famous figure, came to us. 
He was sitting at the bar watching a pair 
sitting in the window and kissing under 
the mistletoe suspended from the ceiling. 
After all, it’s not prohibited under the 
mistletoe. At one point George couldn’t 
stand it any longer, approached the wall, 
took the sword and hit the mistletoe with 
all his might. Everyone was scared. I run 
to him and asked, “What are you doing, 
George, give it to me.” And he looked at 
me and answered, “Why are people so 
afraid of blood?” I quailed. He was holding 
the sword quite strong in his hand. And 
he moved on, “Blood is life!” George died 
some 8-10 years ago. He came to us, happy 
that he reached the restaurant. He said, 
“It’s good I’ve managed to come. I walked 
so much, I worked so hard. My sister told 
me to do the shopping. I’ve got it here, eve-
rything’s fine.” I seated him at the table, 
“George, take a seat. Here you’ve got some 
beer and ciggies, take a smoke.” George 
always had a beer and ciggies free from 
the bartenders at our place. He smoked 
about two cigarettes, drank his beer and 
felt bad. We called the ambulance. They 
were resuscitating him quite a long time, 
around 40 minutes. It was the first time 
I saw such a situation, and it was enough 
for me. Unfortunately, George died several 
days later.

How do you regain strength after work? 
How do you get over all that?
I don’t have the impression that what 
I do is particularly stressful. This work is 
a part of the fun. Being here in this place 
with our customers can’t be called strictly 
a bartender’s job. We’re here with the pe-
ople we know, with our friends. It’s not like 
working at the assembly line in a factory. It 
often happens that I invite those who stay-
ed here to my car and drive them to their 
houses. After all, it’s all about making 
you feel well, safe and confident here. It’s 
about making you know that even when 
you behave unreasonably at this or that 
night, someone will take care of you. I do it 
because I would like others to do it for me 
if I was on the other side.

Your last dream drink?
I’d choose gold, eighteen-year-old Johnny 
Walker for my last drink. We could buy it 
in Poland four years ago. And then it’s been 
withdrawn from the European market and 
is now sold only in Asia. The sources of this 
drink’s ingredients are depleting, and the 
company’s marketing specialists came up 
with the idea to sell it only in Asia for triple 
the price. Its taste is absolutely amazing. 
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Nie jest w tym nic odkrywczego, że proste i dobre smaki zawsze 
się obronią. Smaki natury i świeżość to klucz do kulinarnego 

sukcesu. Oczywiście producenci niby zdrowej żywości zacierają ręce 
na poczet zysków, ale żaden z nich zapewne nie patrzy w swoje 
lustrzane odbicie o poranku z radością, raczej z pożałowaniem.

ENGLISH 
TEXT
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PAGE 46

Piękno
prostoty

KUCHNIA / CUISINE

44



ZDJĘCIA

JOANNA OGÓREK 
 

Fotograf kulinarny i dzienni-
karz. Zawsze w biegu, zadaje 
mnóstwo pytań. Aktualnie 

współpracuje z lokalną prasą, 
magazynami, a przede wszyst-

kim szefami kuchni, uwiecz-
niając ich dania. Zajmuje się 
wyłącznie fotografią kulinar-

ną, bowiem wciąż jest głodna... 
nowych zdjęć. Najlepiej pracuje 
jej się w restauracyjnej kuchni. 
Lepszego obiektu do sfotogra-
fowania niż jedzenie dotych-
czas nie znalazła, oczywiście 

nie licząc syna. Do swoich 
szczególnych umiejętności 

zalicza bieganie na obcasach, 
a za cel zawodowy obrała 

tworzenie zdjęć, które oddają 
zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny 
posiłek dla bliskich. Jego 

konikiem jest kuchnia japoń-
ska, którą ubóstwia i wznosi 
na piedestały. Nie z jednego 

pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, 

zaglądając w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwykłego 

śmiertelnika. Chwile spędzone 
w tych ogrodach rozkoszy 

kulinarnych zawsze nosi w pa-
mięci. Kulinarny obieżyświat 
i poszukiwacz intensywnych 

smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti 

w Gdańsku.

TEKST
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C
hciałbym jadać naprawdę 
smacznie i dobrze i mam na 
swojej kulinarnej mapie kilka 
takich miejsc, gdzie jest to 

możliwe. Nie chodzi w tych lokalach 
o gotowanie zbyt wyszukane, bez pianek, 
sous vide, czy potraw do których nie 
wiadomo jak się zabrać. Po prostu ma być 
smacznie. Jednocześnie czapki z głów dla 
artystów sztuki kulinarnej. Niestety wielu 
kucharzy zapomina o podstawach lub po 
prostu najzwyczajniej w świecie nie potrafi 
gotować, ale za to bierze się za edukację 
kulinarną Polaków. Dlatego spokojnie 
czekam i życie samo zweryfikuje te 
wątpliwej jakości autorytety kulinarne, 
które powstały na bazie mody na gotowa-
nie. Programy kulinarne wykreowały 
osoby, które kilka lat wcześniej nawet nie 
myślały o sobie w tych kategoriach. Cóż, 
magia telewizji...

Jedyną dobrą rzeczą w tym całym zamie-
szaniu jest fakt, że zaczynamy rozmawiać, 
wymieniać się doświadczeniami, poszukiwać 
nowych smaków i doceniamy jakość produk-
tów. Nie ma znaczenia jak doprawiamy przy-
gotowywane potrawy, każdy z nas wyniósł 
inny smak z domu, ma inne przyzwyczajenia. 
Istotą dobrej kuchni jest właściwy dobór 
składników, czyli ich pochodzenie i świeżość. 
Reszta to już fantazja, a ta w naszym narodzie 
jest nieograniczona.

Ja jednak zostanę przy produkcie, który 
ostatnio mi często towarzyszy. Oliwa extra 
vergine, bo o niej mowa, jest dla mnie ostat-
nio nośnikiem dobrego smaku i mnogości 

zastosowań. Dobra oliwa to przede wszyst-
kim zapach skoszonej trawy i wyczuwalna 
goryczka podczas smakowania. Oliwa 
lubi spokój i zaciemnione pomieszczenia, 
w których panuje temperatura pokojowa, 
najlepszym zatem miejscem dla niej będzie 
kuchenna szafka. Warto wąchać i smako-
wać oliwę, dla zasady. Sprawdzajmy, czy 
nas po prostu nie oszukują. Kolor właściwie 
nie ma znaczenia, dlatego testy przepro-
wadza się w niebieskich lub w czerwonych 
kubeczkach. Musimy wziąć kilka kropel do 
ust i zapowietrzyć, robiąc przy tym charak-
terystyczny ryjek zaciągając powietrze do 
środka. Przy oliwie z wczesnych zbiorów 
gorycz powali, ale bez obaw – nie zabije. 
Delikatniejsza jest ta z końcowych zbiorów.

Nie mówię tu o oliwie z trzeciego 
tłoczenia. Taka nosi często nazwę Sansa 
lub Pomace. Produkowana jest z wytłoków 
oliwnych,ekstrahowana z pozostałości 
z tłoczenia przy pomocy rozpuszczalnika, 
a następnie rafinowana. Czyż nie wieje gro-
zą? To istny dramat, który nadaje się chyba 
tylko do lampy naftowej. Niestety wiele osób 
nie tylko w domowych warunkach, ale rów-
nież w kuchniach restauracyjnych, używa 
tego oliwnego ścierwa z przeświadczeniem, 
że oliwa z oliwek w nazwie załatwi sprawę. 
Tak naprawdę pomoże tylko w jednym – ze-
psuje smak najlepszego kawałka mięsa czy 
ryby. Gwarantuję to bez dwóch zdań.

Proste, dobre przepisy i produkty – w tym 
kierunku nasza percepcja kulinarna powinna 
podążać. Dobra oliwa extra virgine nadaje się 
nie tylko jako składnik.

Mam w głowie jeden przepis, znany chyba 
wszystkim adeptom sztuki kulinarnej. Ma-
karon spaghetti z dodatkiem czosnku, chili 
i natką pietruszki. Wystarczy posiekać czo-
snek i chili, podsmażyć na rozgrzanej oliwie, 
dodać ugotowany makaron al dente. Potem 
mieszamy z posiekaną natką pietruszki i zro-
bione. Ja posypuję jeszcze świeżo startym 
parmezanem. Kilkanaście minut i posiłek dla 
bliskich gotowy.

Nie ukrywam jednak, że oliwa najlepiej 
smakuje kiedy delikatnie nasączymy nią 
dobre jasne pieczywo, dodając odrobinę soli 
i – dla amatorów łamania smaków – odrobinę 
octu balsamicznego.

Nie warto szukać niezliczonej ilości 
struktur i smaków w domowym gotowaniu. 
Nieskomplikowane potrawy nie świadczą 
o naszym braku wiedzy, wręcz przeciwnie. 
Wystarczy, że potraficie gotować z sercem 
i intuicją. To już bez wątpienia powód, aby 
poczuć się jak wisienka na torcie.

E N G L I S H T E X T

Beauty of simplicity

There is nothing innovative in saying that 
simple and good tastes will always defend 
themselves. Natural flavours and freshness 
are key to culinary success. Producers of 
allegedly healthy food of course rub their 
hands at the thought of pretty large prof-
its, but I guess none of them is pleased 
to look in the mirror in the morning. They 
rather do it with disdain.
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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

 I’d like to eat truly tasteful and good food, and 
I have several places where I can do so marked 
on my culinary map. And it’s not about sophisti-
cated cuisine with mousses, sous vide or dishes 
you don’t even know how to approach in the 
case of those restaurants. It’s about tastefulness 
only. But at the same time hats off to culinary 
artists. Unfortunately, many chefs forget about 
the basics or simply cannot cook at all but 
still start educating Poles as far as cooking is 
concerned. This is why I’m waiting patiently for 
reality to verify all those culinary authorities of 
dubious quality that came to the top because of 
the fashion for cooking. Cooking programmes 
promoted people who hadn’t even thought about 
themselves in these categories several years 
before. Well, the magic of television...

The only good thing about this whole chaos 
is that we start talking, exchanging experienc-
es, looking for new tastes and appreciating the 
quality of products. The way we flavour the food 
we prepare doesn’t matter. After all, each of us 
has acquired different taste habits in childhood. 
It is the appropriate selection of ingredients that 
is the essence of good cooking, their origin and 
freshness. All the rest is pure imagination, which 
knows no limits in our nation.

But I’d like to stick to a product that has 
accompanied me for a while now. Extra-virgin 
olive oil, as this is the ingredient in question, 
has recently been the carrier of good taste and 
numerous applications for me. Good olive oil 
means most of all the scent of freshly cut grass 
and the touch of distinct bitterness. Olive oil likes 
peace and darkened areas with room tempera-
ture so you should keep it in a kitchen cupboard. 
As a matter of principle, it is worth smelling and 
tasting olive oil to check if they simply don’t try to 
deceive you. The colour practically doesn’t mat-
ter, which is why it is tested in blue or red cups. 
You have to put several drops in your mouth and, 
pouting your lips, suck the air inside. If the oil 
comes from early harvest, it can be extremely bit-
ter, but don’t worry – it won’t kill you. The most 
delicate olive oil comes from late harvest.

And I’m not talking about olive oil from the 
third press, which is often called Sansa or Pom-
ace. It’s produced from olive pomace, extracted 
from olive pulp after the press with the use of 
a solvent and refined. Doesn’t it sound forbid-
ding? It’s an absolute tragedy that can be used 
only in a kerosene lamp. Unfortunately, many use 
this olive carcass not only in their houses, but also 
in restaurant kitchens with absolute conviction 

that “olive oil” in its name tackles the problem. 
But it can actually do only one thing – spoil the 
taste of the best slice of meat or the most delicious 
piece of fish. Of that I’m completely sure.

Simple, good recipes and products – this is 
the direction our culinary perception should 
follow. Good extra-virgin olive oil can be used 
not only as an ingredient.

I have one recipe in mind, which is probably 
known to all novice chefs. Spaghetti with garlic, 
chilli and parsley. Simply chop the garlic and 
chilli, fry them with olive oil and add al dente 
pasta. Then mix everything with chopped 
parsley and voila! I additionally garnish it with 
freshly grated Parmesan. Several minutes and 
dinner for your family or friends is ready.

But I admit that olive oil is best when you gen-
tly soak good white bread with it and add some 
salt plus, for those who like original tastes, a bit 
of balsamic vinegar.

It’s not worth looking for a countless num-
ber of structures and tastes in home cooking. 
Uncomplicated dishes don’t prove our lack of 
knowledge, quite the opposite. It will suffice to 
cook guided by your heart and intuition. It’s 
undoubtedly a reason good enough to feel like 
the icing on the cake.
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Nasze subiektywne zestawienie dziesięciu najlepszych restauracji 
w Warszawie kipi od dobrej kuchni. Niezależnie od tego, czy przyciągnęły 

cię do Warszawy sprawy biznesowe, czy przyjechałeś  do stolicy 
w celach turystycznych – zgłodniejesz. Ale nie lękaj się – z nami głód 
ci nie grozi. Oddaj się w ręce najlepszych szefów kuchni w kraju dzięki 

naszemu przewodnikowi po najlepszych stołecznych restauracjach!

SAW  culi        nary
ARTISTS

WAR

Our subjective list of the best ten restaurant in Warsaw is boiling 
with excellent cuisine. Regardless of whether you were dragged to 

Warsaw by business matters or came to the capital city of Poland as 
a tourist, you will get hungry. But fear not – you are in no danger of 
hunger with us. Turn yourself in to the most excellent head chefs in 

our country thanks to our guide to the best Warsaw restaurants!

E N G L I S H T E X T

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka
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Grillowane steki z polędwicy 
z dzika w maśle bazyliowym, 

podawane na młodych 
warzywach.

Grilled wild boar tenderloin 
with basil butter served on 

young vegetables.

Wojciech Pasikowski

Folk Gospoda
ul. Waliców 13

00-865 Warszawa
www.folkgospoda.pl

Gicz z sarny pieczona z czer-
wonym winem, podawana 

z puree selerowo-truflowym 
i duszonym wężymordem.

Venison shank roasted in 
red wine served with cele-
riac and truffle puree and 

stewed black salsify.

Wojciech Pasikowski

Czerwony Wieprz
ul. Żelazna 68, 

00-866 Warszawa
www.czerwonywieprz.pl

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Tatar po francusku – mięso 
wołowe, cebula, grzybki 

i ogórki kiszone, musztarda 
francuska Dijon, majonez 
i ketchup doprawione solą 

i pieprzem, parmezan, 
rukola, kapary.

French tartare – beef, 
onion, mushrooms and 

pickled cucumbers, French 
Dijon mustard, mayonnaise 

and ketchup spiced with 
salt and pepper, Parmesan, 

rucola, capers.

Mirosław Strzelczyk

U Fukiera
   Rynek Starego Miasta 27

00- 272 Warszawa 
www.ufukiera.pl

Glazurowany jeleń w miodzie 
wrzosowym na coulis 

z czerwonego buraka z sałat-
ką z modrej kapusty i purée 

z topinamburu z medalionem 
foie gras z sosem z wiśni 

nadwiślańskiej.

Glazed deer in heather hon-
ey and red beetroot coulis 

with red cabbage salad, 
topinambur purée and foie 
gras medallion with Polish 

cherry sauce.

 
Łukasz Pielak

Platter 
Hotel InterContinental Warszawa

ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa 

www.platter.pl

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Grillowana argentyńska 
polędwica wołowa z emulsją 

ziemniaczaną, piaskiem 
czarnego ryżu, chipsami ze 

skorzonery, palonym porem, 
demi glace i liścmi sierra.

Grilled Argentine beef 
tenderloin with potato 

emulsion, black rice sand, 
salsify crisps, burnt leek, 

demi-glace and sierra leaves.

Martin Gimenez Castro

Salto
ul. Wilcza 73

00-670 Warszawa
www.saltorestauracja.pl

Rib eye steak z sosem 
pieprzowym, domowymi 
frytkami i fasolką z confit 

z szalotki.

Rib eye steak with pepper 
sauce, home-made chips and 

beans with shallot confit.

Paweł Suwała

Butchery and Wine
ul. Żurawia 22 

00-515 Warszawa 
www.butcheryandwine.pl

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Foie gras, sos z jabłka i cy-
dru, karmelizowana brio-
szka, panna cotta z selera, 

chutney z gruszki, prażynka 
z pietruszki.

Foie gras, apple and cider 
sauce, caramelized brioche, 

celery panna cotta, pear 
chutney, parsnip crisps.

Wojciech Kilian

Signature
Hotel H15 Boutique

ul. Poznańska 15
00-680 Warszawa

www.signaturerestaurant.pl

Półmisek owoców morza 
dla dwojga.

Platter of seafood 
for two.

Artur Skoneczny

Papalina 
al. Komisji Edukacji Narodowej 53

02-797 Warszawa
www.papalina.pl

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Tatar z tuńczyka z zielonym 
pieprzem i burakami.

Tuna tartare with green 
pepper and beetroots.

Paweł Oszczyk

La Rotisserie
Mamaison Hotel  

Le Regina Warsaw
ul. Kościelna 12

00-218 Warszawa
www.rotisserierestaurant.com.pl

Pieczona polędwica 
z dorsza, soczewica czarna 

beluga, pak choy.

Roasted cod loin, black belu-
ga lentils and bok choy.

Mateusz Wichrowski

Brasserie 
Warszawska 

ul. Górnośląska 24
00-484 Warszawa

www.brasseriewarszawska.pl

E N G L I S H T E X T

E N G L I S H T E X T
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Cuervo y Sobrinos
Cuervo y Sobrinos. Cuervo to kruk (żeby nie było niedomówień). Choć akurat 

w tym przypadku, to nazwisko. Sobrinos – kuzyni, zaś Y to i.

TEKST
Marcin Kędryna

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe
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T
ak się nazywał otwarty w 1882 
roku w Hawanie sklep. Sklep 
z biżuterią i zegarkami. 
Sprzedawano tam też inne 

fajne rzeczy. Na tyle fajne, że w sklepie 
były sejfy tak duże, że można było do nich 
wejść. Sklep dał początek marce. Marce 
niegdyś bardzo popularnej. Marce, której 
zegarki nosili i Hemingway i Einstein, 
której miała salony w Europie, której 
projekty zmieniły branżę.

Później niestety przyszedł brodacz 
w zielonym i wszystko szlag trafił. Niemal 
pół wieku później pewien człowiek 
markę reaktywował. Najpierw przez lata 
skupował prawa. Do projektów, do innych 
z marką związanych rzeczy. W zgodzie 
z projektami sprzed lat zaczął produkować 
zegarki, w zgodzie z duchem marki zaczął 
produkować nowe. Otworzył nawet sklep 
w Hawanie. Niestety – obok tego histo-
rycznego, w którym sprzedaje się teraz 
używane ubrania. 

Dziś. Zupełnie jak przed kubańską 
rewolucją zegarki sprzedawane są w humi-
dorach – pudełkach do przechowywania 
cygar, w których utrzymywana jest stała 
wilgotność. Zegarkom to się oczywiście 

przyda, ale nie tak bardzo jak cygarom, 
które możemy tam wsadzić w ich miejsce. 
A na zegarkach można liczyć czas pozo-
stały do tego żeby brodacz w zielonym 
przeniósł się na łono Abrahama. I żeby 

Cuervo y Sobrinos wróciło do swojego  
sklepu z sejfami do których można wejść. 
I żeby Kuba znowu była krajem, który 
wysyła w świat inne rzeczy niż tylko  
przemycane cygara.

www.pracowniaczasu.pl
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Cuervo y Sobrinos 

Cuervo y Sobrinos. Just to make it clear, 
cuervo means “crow”. Although in this case 
it is actually a surname. Sobrinos stands for 
“cousins” and y for “and”.

It is the name of a shop opened in 1882 
in Havana. A shop offering watches and 
jewellery. It also sold other great things. 
So great that the safes in the shop were 
so huge that you could walk inside. The 
shop gave rise to a brand. A brand that 
once used to be very popular. A brand that 

opened stores in Europe, whose watches 
were worn by both Hemingway and Ein-
stein and whose projects changed  
the whole trade.

Unfortunately, a bearded man in  
green came, and everything was ripped 
into pieces.

Almost half a century later one man 
reactivated the brand. First, he spent years 
buying the necessary rights. To projects 
and other things connected with the brand. 
He started producing watches in conformi-
ty with the old designs and designing new 
ones in conformity with the spirit of the 
brand. He even opened a shop in Havana 
but, regrettably, next to the historical one, 

which currently houses a second-hand 
clothing shop.

Today, just like before the Cuban revo-
lution, the watches are sold in humidors, 
boxes which are used to store cigars and 
maintain constant humidity. It is obvious-
ly of lesser use for watches than for cigars, 
but the latter can still be put in their place. 
And as far as watches are concerned, you 
can use them to calculate the time left for 
the bearded man in green to go to meet his 
Maker. And for Cuervo y Sobrinos to re-
turn to its shop with its spacious safes. And 
for Cuba to once again become a country 
that gives the whole world other things 
than just smuggled cigars.
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MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST

Samsung Galaxy A5
Normalnie jest tak, że żeby mieć dobry tele-
fon to trzeba kupować najdroższy. Najdroższe 
są najlepiej zaprojektowane, mają najlepsze 
wyświetlacze, najszybsze procesory, najwię-
cej pamięci i do tego mnóstwo innych plusów. 
No i podstawowy minus. Są najdroższe.

Większość użytkowników nie jest w sta-
nie wykorzystać nawet ćwierci możliwości 
flagowego smartfona. Kupuje taki jednak, 
żeby cieszyć się porządną obudową, 
świetnym wyświetlaczem etc. Producen-
ci starają się wszystko zrobić tak, żeby 
majętni klienci nie zastanawiali się nawet 

nad zakupem niższych modeli. Znaczy – 
starali się. Teraz już tak nie jest.

Samsung Galaxy A5 ma metalową 
obudowę. W pełni metalową (jak pisze 
na swojej stronie producent). Ma 5-calo-
wy wyświetlacz HD Super AMOLED. Ma 
odpowiednio szybki procesor. Do tego 
ma niecałe siedem milimetrów grubości. 
Galaxy A3 jest nieco mniejszy niż A5. Ma 
4,5 calowy wyświetlacz – oczywiście też 
Super AMOLED.

Samsung skomplikował nam życie. 
Teraz nie musimy się decydować na naj-
droższy model. 

Subiektywny 
PRZEGLĄD DÓBR
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Audi TT
Jak nie przepadam za poczuciem humoru 
Clarksona i uważam, że zdarza mu się opo-
wiadać motoryzacyjne herezje w imię tego, 
żeby „Top Gear” jeszcze bardziej podobał 
się widzom, to muszę się przyznać, że wciąż 
mnie śmieszy opowieść o tym, jak miał 
pojechać na kolację audi TT. Już miał wyjść, 
ale spojrzał w lustro i stwierdził, że koszula 
jest nie taka. Zmienił. Wychodzi. Spoj-
rzał w lustro, zauważył, że fryzurę trzeba 
poprawić. I tak co wychodził to coś musiał 
w swoim wyglądzie poprawić. I w końcu nie 
poszedł. Z 10 lat temu to oglądałem. W mię-
dzyczasie TT się zupełnie zmieniło. Albo 
nie. To ja się zmieniłem. Pojeździłem TT. 
Clarkson dalej mnie śmieszy. Zanim wsiądę 
do TT patrzę w lustro, ale nie dlatego, że 
jestem metroseksualny, ale przez szacunek 
dla projektu wnętrza nowego modelu. To 
trzeba zobaczyć. Sposób sterowania klima-
tyzacją i wirtualne zegary. Normalne samo-
chody mają normalne zegary i wyświetlacz 
na środku. W nowym TT wyświetlacz jest 
w miejscu zegarów. I może wyświetlać 
różne rzeczy. Również zegary. Obcowanie 
z tym jest fascynujące. Tak bardzo, że aż 
przez zabawę wyświetlaczem zdarzyło mi 
się w miejscowości Szydłowiec przejechać 
na czerwonym świetle. Na dodatek przy 
stojącym na poboczu radiowozie. Panowie 
policjanci byli miłosierni może dlatego, że 
uważali, że nazwa Szydłowiec wystarczają-
co źle się już kojarzy.

Aparat Samsung NX500
Daliście się namówić na telewizor Ultra-
HD? Bardzo dobrze. To przyszłość telewi-
zji. Chcielibyście coś obejrzeć w – jak to 
mówią fachowcy – natywnej rozdzielczo-
ści? Jeżeli wasz telewizor wyprodukował 
Samsung możecie oczywiście wybrać 

jeden z 38 filmów UHD, które dostarcza. 
Ale ile można oglądać 38 filmów. Cóż  
więc wam pozostaje? Nakręcić własny. 
Aparat Samsung NX500 kręci filmy w ta-
kiej właśnie rozdzielczości. Do tego – 
 jak to NX – ma wymienną optykę.  
Bardzo dobrą optykę.
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Volvo XC70
Jeżeli ktoś zapyta was jak wygląda volvo – 
odpowiecie, że to duże kombi. Chyba, że je-
steście jednym z tysięcy posiadaczy XC60. 
Ludzie dobrze pamiętający czasy 240 na 
dźwięk słowa „volvo” – widzą duże kombi. 
Największe kombi Volvo to teraz XC70. 

Po co człowiek kupuje duże kombi? 
Żeby wozić nim różne rzeczy. I to się da 
zrobić. Bagażnik w XC70 jest duży, a sie-
dzenia łatwo się składają. Po co człowiek 
kupuje duże kombi? Żeby jeździć nim 
w dalekie trasy. To też się da zrobić. Nawet 
zapakowanym po sufit. Po co się kupuje 
duże kombi? Żeby odpowiedzialnie wyglą-
dać. To też w tym przypadku działa. Ale 
po co się rozpisywać? XC70 to najbardziej 
volvovate volvo ze wszystkich dziś produ-
kowanych.

E N G L I S H T E X T

Subjective survey of goods
Samsung Galaxy A5
It’s normally true that you have to buy the 
most expensive phone to get a good one. 
The best ones are perfectly designed and 
have the best screens, the fastest proces-
sors, the largest amount of memory and 
a plenty of other additional advantages. 
And one fundamental disadvantage. They 
are the most expensive.

Most users aren’t able to use even 
a quarter of the options available in flagship 
smartphones. But they buy them to enjoy 
the decent case, the excellent screen etc. 
Producers do their best to prevent wealthy 
clients from even thinking about buying 
cheaper models. I mean, they did their best. 
Now it’s not really the case.

The Samsung Galaxy A5 has a metal 
case. A fully metal case (as the producer 
claims on his website). It has a 5-inch Super 
AMOLED HD screen. It has an adequately 
fast processor. Plus it’s less than seven 
millimetres thick. The Galaxy A3 is slightly 
smaller than the A5. It has a 4.5-inch screen, 
which is of course a Super AMOLED too.

Samsung has made our lives difficult. 
Now we don’t have to decide on the more 
expensive model.

Audi TT
While I am not fond of Clarkson’s sense of 
humour and think that he sometimes resorts 
to automotive heresy to make the audience 
enjoy Top Gear even more, I have to admit 
that the story about him driving the Audi 
TT for a dinner still makes me laugh. He 
was just about to leave when he looked in 
the mirror and found that he had a wrong 
shirt. He changed. He was heading towards 
the door, looked in the mirror and noticed 
that he needed to tidy his hair. And so every 
time he was leaving, he had to improve his 
appearance. In the end, he didn’t go. I saw 
it about 10 years ago. In the meantime, the 
TT has changed completely. Or not. It is 
me who has changed. I drove the TT a bit. 
Clarkson still makes me laugh. Before I get 
into the TT, I look in the mirror, not because 
I’m metrosexual but out of respect for the 
interior design of the new model. It’s an 
absolute must-see. The way the air-condi-
tioning system is managed and the virtual 
clocks. Normal cars have normal clocks 
and the display in the middle. The new TT 
has the display in place of the clocks. And 
it can show various things. Including the 
clocks. It’s fascinating to commune with. So 
fascinating that I happened to go through 

a red light in the town of Szydłowiec because 
I was playing with the screen. And on top of 
all that I did it with a police car standing on 
the shoulder. Perhaps the policemen were 
merciful because they thought the name 
Szydłowiec had already too many negative 
connotations.

Camera Samsung NX500
Have you let yourself be persuaded to buy an 
UltraHD TV? Very well. It’s the future of tele-
vision. Would you like to watch something in 
its native (as called by experts) resolution? 
If your TV was produced by Samsung, you 
can obviously choose one from the 38 UHD 
films the company provides you with. But 
how many times can you watch the same 38 
films? So what’s left? You can record your 
own movie. The Samsung NX500 camera 
shoots films in this particular resolution. 
And apart from that, as befits the NX, it has 
interchangeable lens. Very good lens.

Volvo XC70
If someone asks you how the Volvo looks, 
tell them it’s a large estate car. Unless you’re 
among the thousands of people who own an 
XC60. When people who remember the 240 
hear the word “Volvo”, they see a large estate. 
The XC70 is currently the biggest Volvo estate. 

Why does one buy a large estate? To carry 
various things inside. And it can be done. The 
trunk in the XC70 is big enough, and its seats 
can be folded easily. Why does one buy a large 
estate? To travel long distances. And it can be 
done too. Even when the car’s packed up to 
the ceiling. Why does one buy a large estate? 
To look responsible. And it works in this case 
as well. But why should I write more? The 
XC70 is the most Volvo-ish Volvo from all the 
cars the company currently produces.
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DESTINATION: POMORSKIE

Pomorski bursztyn ma swoją długą tradycję. Ale jak „złoto 
Bałtyku” miewa się w XXI wieku? Sprawdźcie sami.

Najstarsze ślady pracowni 
bursztyniarskich w Gdańsku 
pochodzą z końca X wieku. Już 
wtedy surowiec i wyroby 

z bursztynem sprzedawano do innych 
miast na ziemiach polskich i we Flandrii. 
Największy rozkwit twórczości artystycz-
nej przypada tu jednak na XVII i XVIII 
wiek. W gdańskich pracowniach tworzono 
liczne dzieła z bursztynu na zamówienie 
bogatych mieszczan, a nawet  królów 
polskich. Obecnie Gdańsk – Światowa 
Stolica Bursztynu skupia ponad 70 % 
światowej produkcji biżuterii i wyrobów 
bursztynowych wyróżniających się 
nowoczesnymi formami i najwyższą 
jakością wykonania. To właśnie w Gdańsku 
co roku odbywają się najważniejsze 
w branży targi Amberif i Ambermart, 

Forum Miast Szlaku Bursztynowego oraz 
warsztaty dla zagranicznych projektantów.

Nad Motławą znajduje się także Mu-
zeum Bursztynu, jedna z najciekawszych 
atrakcji muzealnych miasta będące obo-
wiązkowym punktem na mapie każdego 
turysty. W nowoczesnej przestrzeni wysta-
wienniczej, łączącej eksponaty z minio-
nych epok z multimediami, można przeżyć 
prawdziwą podróż w czasie. Wnętrze 
Zespołu Przedbramia ulicy Długiej zostało 
zaadoptowane tak, by odwiedzający mogli 
poczuć klimat złotej ery kupieckiego 
Gdańska i zestawić go z nowoczesnymi wy-
robami stworzonymi przez współczesnych 
artystów rękodzielnictwa.

 Miłośnicy sztuki zdobniczej mają 
również niepowtarzalną okazję space-
ru „Bursztynową Piątą aleją”: ulicami 

GDAŃSK ŚWIATOWĄ 
STOLICĄ bursztynu

Mariacką, Długą i Długi Targ oraz Długim 
Pobrzeżem, gdzie w kilkudziesięciu skle-
pach i galeriach można kupić wyjątko-
wą biżuterię i przedmioty dekoracyjne 
z bursztynem. Warto też wspomnieć, że 
w Gdańsku nominuje się Ambasadora 
Bursztynu, a ważni goście odwiedzający 
miasto otrzymują bursztynowe prezen-
ty. Do tej pory otrzymali je m.in. David 
Gilmour, Günter Grass, Jean Michel Jarre, 
Lura i Rod Stewart.

Wydawałoby się, że bursztyn prawdzi-
wą popularnością cieszył się w dawnych 
czasach. Nic bardziej mylnego! Ze względu 
na swoją plastyczność, łatwość w obrób-
ce, a także niekwestionowane walory 
estetyczne, jest materiałem niezwykle 
atrakcyjnym dla współczesnych projektan-
tów. Gdańsk wiedzie prym w promowaniu 

Muzeum Bursztynu, fot. M. Szajewski
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bursztynowego designu. Dowodem tego 
są liczne wydarzenia artystyczno-wy-
stawiennicze. To właśnie tutaj odbywają 
się największe na świecie targi Amberif. 
Towarzyszy jej gala Amber Look Trends & 
Style, na której bursztyn pokazywany jest 
w mocno odmłodzonym wydaniu.

 – Kiedy tworzyliście galę Amber Look, 
jak wpadliście na to, żeby połączyć nowo-
czesną modę z wyrobami z bursztynu, któ-
re raczej kojarzą się z biżuterią dla babć?

– Ja to porównuję z tym, że w Polsce 
mówi się, że produkty z Chin to tandeta. 
Tak, bo my tandetę sobie ściągamy. Po-
dobnie jest z bursztynem – ja staram się, 
szczególnie w konkursie, odmłodzić bursz-
tyn i wykorzystywać go w różnych aspek-
tach, na przykład jako akcesoria mody. Po 
to, żeby zaszczepić wśród młodych ludzi, 
że bursztyn jest naszym dobrem naro-
dowym, tak jak Chopin. – mówił Michał 
Starost, kreator mody i pomysłodawca 
Amber Look.

 Pokazy będzie można obejrzeć już 
w marcu. A po bursztynowe inspiracje 
przyjeżdżać warto cały rok.

E N G L I S H T E X T

Gdansk as the amber capital  
of the world
The Pomeranian amber enjoys a long tradi-
tion. But how is the Baltic gold doing in the 
21st century? Check yourselves.

The oldest traces of amber workshops 
located in Gdansk date back to the end 
of the 10th century. The material itself 
and amber objects were already then sold 
to other cities in the Polish lands and in 
Flanders. But the peak of artistic work fell 
here on the 17th and 18th century. Various 
works made of amber were ordered by rich 
burghers or even Polish kings and produced 
in workshops in Gdansk. Currently Gdansk, 
the amber capital of the world, concentrates 
more than 70% of the world production of 
amber jewellery and amber products distin-
guished by modern shapes and the highest 
quality of the workmanship. The most im-
portant fairs (Amberif and Ambermart), the 
Amber Route Cities Forum and courses for 
foreign designers are organized every year 
precisely in Gdansk.

The city by the Motlawa River boasts also 
the Amber Museum, one of the most inter-
esting museum attractions in Gdansk and 
a must-see for every tourist. Its innovative 
exhibition area combines real exhibits from 
bygone eras with multimedia, which gives 
a chance to experience a true time travel. 
The Dluga Street Gatehouse Complex was 
adapted in such a way as to make visitors 
feel the atmosphere of the golden age of 
Gdansk in its merchant times and compare 
it with modern products created by contem-
porary handicraft artists.

Moreover, decorative art lovers have 
a unique chance to take a stroll down the 
“Amber Fifth Avenue” consisting of Mariacka, 

Dluga, Dlugi Targ and Dlugie Pobrzeze 
streets, all of which are packed with dozens of 
shops and galleries offering original jewel-
lery and decorative objects with amber. It is 
also worth mentioning that the Ambassador 
of Amber is nominated in Gdansk and that 
important guests visiting the city receive 
amber gifts. So far they have been offered to 
the following: David Gilmour, Günter Grass, 
Jean Michel Jarre, Lura and Rod Stewart.

We sometimes think that amber en-
joyed real popularity a long time ago. But 
we couldn’t be more wrong! Thanks to its 
plasticity, ease of processing and unques-
tionable aesthetic values, it remains an 
extremely attractive material for contem-
porary designers. Gdansk leads the way in 
promoting amber design. It is proved by 
numerous artistic and exhibition events. It 
is Gdansk that hosts the largest fair in the 
industry, Amberif, accompanied by the gala 
Amber Look Trends & Style, which shows 
amber in its rejuvenated version.

“How did you come up with the idea to 
combine modern fashion with amber products 
associated more with grandmother’s jewellery 
when you were organizing Amber Look?”

“I often compare it with the fact that 
Poles say products from China are trashy. 
They are because we import trash. The same 
goes with amber. I try to rejuvenate it, espe-
cially during contests, and use it in various 
ways, for example in fashion accessories. 
I do it to infect young people with the belief 
that amber is our national treasure, just like 
Chopin,” says Michał Starost, a fashion de-
signer and originator of Amber Look.

We will have a chance to see the shows 
already in March. But to find amber inspira-
tions, it is worth coming here all year round.

Pracownia Art7, Maciej Rozenberg, fot. Maciej Rozenberg

Amberif 2014, fot. PROT

DESTINATION: POMORSKIE

63



64

DESIGN / DESIGN

DR ONUR COBANLI

TEKST

W tym numerze przedstawiamy proste, lecz innowacyjne 
i gustowne projekty wykonane w czarno-białej tonacji.

TTMM (after time)
autor: Albert Salamon 

Tym razem projekt pochodzi z Polski. 
TTMM to kolekcja aplikacji pełniących 
funkcję zegarka zaprojektowana na urzą-
dzenia typu smartwatch z biało-czarnymi 
ekranami o rozdzielczości 144×168 pikseli, 
takimi jak Pebble czy Kreyos. Składa się 
z 40 modeli wgrywanych na zegarki Pebble 
za pomocą aplikacji TTMM napisanej dla 
systemów iOS i Android. Projekt wykonano 
w programie Adobe Illustrator, a celem, 
jaki przyświecał autorowi, była zmiana do-
tychczasowych trendów w projektowaniu 

zegarków. Zamiast tarcz udających zegarki 
mechaniczne lub oldschoolowych ekranów 
LCD z lat 80., Albert Salamon sięgnął po 
kreatywne, innowacyjne grafiki, odpo-
wiadające możliwościom, jakie daje nowo-
czesna technologia. Jak sam powiedział, 
aplikacje są wytworem czystej energii.

Aesop Installation
autorzy: Cheungvogl Architects

Obszarem, w jakim wykorzystywana ma 
być instalacja, jest przede wszystkim 
sprzedaż detaliczna. Projekt skupia się na 

ARCYDZIEŁA
A’DESIGN AWARD  



pachem lub fakturą. Przestrzeń wystawową 
oświetla delikatny blask. Ten holistyczny 
projekt łączy architekturę z marką Aesop 
i specyfiką lokalizacji. 

E N G L I S H T E X T

A’Design Award masterpieces

This issue presents simple yet 
innovative and aesthetically perfect 
black and white creations.

integracji, interakcji i komunikacji między 
ludźmi a przedmiotami. Jego celem było 
stworzenie delikatnej i kruchej struktury 
pozbawionej kompromitującej ją stabilno-
ści. Instalacja w swej niezwykłej formie 
przełamuje typowy wygląd sklepowych 
półek. Osiemset żywicznych kasetek uło-
żonych na stalowych prętach o różnej dłu-
gości sprawia wrażenie, jakby każda z nich 
spadała na ziemię we własnym tempie. 
Niektóre kasetki zawierają produkty firmy 
Aesop, inne zaskakują gości dźwiękiem, za-

TTMM (after time) 

author: Albert Salamon

This time the presented work comes from 
Poland. TTMM is a watchface apps collection, 
designed for smartwatches with black 
and white 144 x 168 pixel screens, such as 
Pebble and Kreyos. It contains 40 models 
which can be uploaded on Pebbles through a 
special TTMM app for Android and iOS. The 
project was designed on Adobe Illustrator. 
The aim to create it was to redefine a 
watchface collection. Instead of simulations 
of mechanical clocks and old school 80s 
LCD screens, the project displays creative, 
innovative images corresponding with the 
possibilities of modern technology. Like the 
author says, the apps are made of pure energy.

Aesop Installation 
author: Cheungvogl Architects

The installation is a made to be used in 
retail. It focuses on integration, interac-
tion and communication aspects between 
humans and objects. The aim of the project 
was to create a light and fragile structure 
without compromising stability.  In its form 
it breaks down the elements of shelves 
with eight hundred resin boxes arranged 
atop steel rods of varying lengths, creating 
the sense that each box is ascending at its 
own pace as if drawn by an invisible hand. 
Some boxes hold Aesop formulations, while 
others bring unexpected experience to the 
visitor, such as sound, scent and touch. The 
exhibition space is imbued with delicate lu-
minosity. Its holistic design connects archi-
tecture, the brand and the site context.
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ZUZANNA   
CISZEWSKA

L
uty to ponoć miesiąc kochania. 
Trudno mi to przyjąć do 
wiadomości chyba od zawsze, 
a przynajmniej odkąd zrozumia-

łam, że można kogoś lubić bardziej. I to 
w trybie ciągłym. Zakochać się od 
pierwszego wejrzenia można w każdej 
chwili, ale może akurat komuś zdarzy się 
to w obecnym miesiącu, i a nuż los sprawi, 
że będzie to dzień numer czternaście. 
Pobożne życzenia. Tylko że czasem życie 
daje w prezencie trochę szczęścia i kręci 
się tak, że ludzie się cieszą. Nagle okazuje 
się, że stoją naprzeciwko kogoś, kto tak jak 
oni stoi i patrzy w jeden punkt przed sobą. 
W spersonifikowane pole, które żarzy się, 
migocze i mieni przyjemnie i ciepło. 
Zupełnie, jakby wszystko, co do tej pory 
robili, gdzie mieszkali, dokąd szli do pracy 
i co jedli na lunch, miało początek i koniec 
w tym jednym, decydującym momencie. 
Dwa kroki w przód – trzy przypadkowe 
rozmowy – cztery łyki wina – jedno 
spojrzenie w lewo – jeden uśmiech. I już 
wiesz. A nawet jeśli jeszcze nie wiesz nic, 
to zaczynasz mieć poważne podejrzenia, 
że świat dookoła nigdy nie znika ot tak, 
bez powodu. Że rzeczywistość musi mieć 
solidne podstawy ku temu, żeby nagle 
zacząć odstawiać dzikie wariacje przed 

tobą, pod tobą, a przede wszystkim 
w samym środku zdezorientowanego 
ciebie. Cieszysz się, boisz, ekscytujesz 
i zastanawiasz: albo, czy do reszty 
zgłupiałeś, albo, czy na do reszty durnego 

M.O.
P.W.

Zakochać się 
od pierwszego 

wejrzenia można 
w każdej chwili, 
ale może akurat 

komuś zdarzy się 
to w obecnym 

miesiącu, i a nuż 
los sprawi, że 

będzie to dzień 
numer czternaście. 
Pobożne życzenia. 

Tylko że czasem 
życie daje 

w prezencie trochę 
szczęścia i kręci 
się tak, że ludzie 
się cieszą. Nagle 

okazuje się, że stoją 
naprzeciwko kogoś, 
kto tak jak oni stoi 

i patrzy w jeden 
punkt przed sobą. 

wyjdziesz, jak otworzysz usta. Dwa wdechy 
– trzy kroki w przód – cztery łyki wina 
– jedna osoba – jedno pytanie. I teraz już 
wiesz na pewno.

E N G L I S H T E X T

L.A.F.S.

They say February is the month of love. 
I’ve always found it difficult to understand 
that, or at least since I realized that you 
can actually like someone more. Continu-
ously! You can fall in love at first sight any 
time, but imagine someone does so this 
month and imagine it’s by coincidence day 
number fourteen. Wishful thinking. Ex-
cept that life sometimes gives a bit of hap-
piness as a present and revolves in such 
a way that people are pleased. It suddenly 
turns out that they stand in front of some-
one who looks at one specific point, the 
very same point they look at themselves. 
At a personified field that glows, shimmers 
and sparkles warmly and pleasantly. Just 
as if everything they have been doing so 
far, the places they have been living in, the 
jobs they have been doing and the things 
they have been eating for lunch had their 
beginning and end in this one, decisive 
moment. Two steps ahead, three acciden-
tal conversations, four sips of wine, one 
look to the left, one smile. And you know. 
And even if you still don’t know anything, 
you become suspicious that the world 
around you never actually disappears like 
that, without any reason. That the reality 
needs a solid basis to suddenly go crazy in 
front of you, under you but most of all in 
the very front of your confused self. You 
are happy, afraid and excited and wonder 
whether you have gone completely out of 
your mind or whether you will look like 
a fool when you open your mouth. Two 
breaths, three steps ahead, four sips of 
wine, one person, one question. And now 
you know for sure.
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To już dwudziesta druga edycja gali mody i biżuterii Amber Look 2015. 
Pod koniec marca w gdańskim Teatrze Szekspirowskim będziemy 

mogli podziwiać kolekcje polskich i zagranicznych projektantów 
stworzone w idealnej harmonii z bursztynowymi akcesoriami.

ZDJĘCIA
Marcin Kruk

TEKST
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A
mber Look to wydarzenie 
zamykające branżowe targi 
bursztynu Amberif. Biżuterię 
wystawiają uczestnicy targów, 

a swoje kolekcje stworzone specjalnie na tę 
okazję prezentują projektanci mody. 
Wyróżnikiem gali jest pieczołowitość, która 
widoczna jest na każdym etapie przygotowań. 
W pokazie głównym wystąpi 80 modelek 
i modeli. Umożliwi to projektantom idealne 
dobranie typu urody pod ich autorskie 
projekty. Wśród kolekcji pojawią się trzy 
konkursowe, tworzone przez dwuosobowe 
zespoły składające się z projektanta mody 
i projektanta biżuterii. Tym razem o główną 
nagrodę powalczą: wyjątkowo jednoosobowy 
„team” – Zuzanna Lesińska we własnej osobie 
jako projektantka biżuterii i jej marka 

modowa Zee, znany z programu „Project 
Runway” Serafin Andrzejak wraz z Przemy-
sławem Kalbarczykiem oraz Irma Tylor 
i Woytek Rygało.

– Ważne jest, żeby już na poziomie pro-
jektu spotykali się ze sobą projektant mody 
i biżuterii – mówił Michał Starost, pomysło-
dawca Amber Look i członek jury w konkur-
sie Amber Look Project.

W lutym w Amber Expo odbyła się  
sesja fotograficzna trzech projektów kon-
kursowych, czego efekty możemy podzi-
wiać już teraz. Projekty są zróżnicowane, 
od romantyczno-futurystycznych kreacji 
Zee, przez klasyczną czerń Serafina, aż bo 
szamańskie inspiracje Irmy Tylor. Na pew-
no każdy amator mody i designu znajdzie  
tu coś dla siebie. 

Jednym z odkryć tegorocznej edycji 
jest Zuzanna Lesińska, autorka marki 
Zee i projektantka biżuterii. Jako jedyna 
z konkursowiczów zaprezentuje autorskie 
projekty w obu kategoriach.

Modą zajmujesz się od niedawna?
Tak, od zeszłego roku. Wynikło to sponta-
nicznie – znajomy zaproponował, żeby zrobić 
pokaz. Michałowi [Starostowi – przyp. S.G.] 
bardzo się to spodobało, od tej pory zaprzyjaź-
niliśmy się i zaczął zapraszać mnie na pokazy. 
Tak powstają kolejne kolekcje. Oprócz tego 
projektuję wnętrza, wcześniej też tworzyłam 
biżuterię, więc z szeroko pojętą sztuką jestem 
związana od zawsze.

Co zaprezentujesz na Amber Look w marcu?
To będzie kolekcja, która nazywa się „Cloud”, 
inspirowana jest obłymi formami, po angiel-
sku „scallops” – miękkie formy. To na pewno 
kontynuacja tego, co robiłam, połączenie syn-
tetycznych materiałów z matowym połyskiem 
i mocnym kolorem, zestawienie fluo, który jest 
moim znakiem rozpoznawczym, tutaj w for-
mie zamków i lamówek. No i do tego poma-
rańcz, wypływający z inspiracji bursztynem.

Skąd jeszcze czerpałaś inspirację  
do tej kolekcji?
Nazwa kolekcji „Cloud”, czyli chmura, wiąże 
się z romantyzmem, wiosną, latem. Pojawia 
się też kolor miętowy w formie ażurowej pian-
ki, co jest nowością.

Słyszałam, że na piankę będzie teraz szał.
Tak, ale ta jest zupełnie inna. W poprzedniej 
kolekcji była grubsza, a ta już jest cieńsza, 
bardziej ready-to-wear.

A co z materiałami?
Jest ekologiczna skóra, wycinana laserowo 
w kwiaty, co też jest istotne, bo podkreśla 
kształty chmur – to jest bardzo graficzny 
wzór. Zestawiona jest z lakierowaną skórą, 
lateksem, niesamowicie sztywnym, co 
nadaje konstrukcji ubraniom, architektury 
w modzie. Do tego miętowa pianka ażurowa, 
perforowana, która jest zakładana jak kolejna 
warstwa chmur na poszczególne modele.

E N G L I S H T E X T

New look. Amber Look 2015
It is already the twenty-second edition of 
Amber Look 2015, a fashion and jewellery 
gala. We will have a chance to admire 
Polish and foreign designers’ collections 
created in perfect harmony with amber 
accessories in Shakespeare Theatre in 
Gdansk towards the end of March.
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Amber Look is an event closing the amber 
trade fair Amberif. Participants to the 
fair exhibit jewellery pieces, and fashion 
designers present collections created 
especially for this occasion. What makes 
this gala unique is great care visible at 
every stage of preparations. The main show 
will feature as many as 80 models. It will 
help designers select the most ideal type 
of beauty for their pieces. The collections 
will include three contest ones created by 
two-person teams composed of a fashion 

designer and jewellery designer. The 
following artists will fight for the main 
prize this time: an exceptionally one-per-
son “team” – Zuzanna Lesińska herself 
as a jewellery designer and her fashion 
brand Zee, Serafin Andrzejak, famous for 
his participation in Project Runaway, with 
Przemysław Kalbarczyk and finally Irma 
Tylor with Woytek Rygało.

“It is important that the fashion and jew-
ellery designers meet already at the design 
level,” says Michał Starost, the originator 

of Amber Look and a jury member in the 
Amber Look Project contest.

There was a photo session of three 
contest designs held in Amber Expo in Feb-
ruary. Its effects can already be admired. 
The designs vary: from Zee’s romantic 
and futuristic creations through Serafin’s 
classic blackness to Irma Tylor’s shaman-
ic inspirations. Every fashion and design 
lover will definitely find something for 
themselves here.

Zuzanna Lesińska, the owner of Zee and 
a jewellery designer, is one of the discov-
eries of this year’s edition of Amber Look. 
She will be the only contestant to present 
her own designs in both categories.

You have you taken up fashion recently, 
haven’t you?
Yes, last year. It happened spontaneously, 
a guy I know suggested making a show. 
Michał [Starost – note by S.G.] liked it very 
much and since then on we have been friends 
and he has been inviting me to shows. This is 
how new collections are created. Apart from 
that, I’m an interior designer and I used to 
create jewellery before so I have always been 
involved in broadly understood art.

What are you going to present during 
Amber Look in March?
It is a collection entitled “Cloud” inspired 
by oval forms, scallops. It is certainly a con-
tinuation of what I have been doing so far, 
a combination of synthetic materials with 
matt finish and strong colours, a compo-
sition of fluo, which is my identification, 
in the form of zips and trims. And finally 
orange inspired by amber.

What else was your inspiration behind 
the collection?
The name of the collection, Cloud, refers to 
romanticism, spring and summer. There is 
also mint green in the form of an openwork 
foam, which is a novelty.

I’ve heard there will be a foam frenzy now.
Yes, but this one is completely different. It 
was thicker in the previous collection. This 
one is thinner, more ready-to-wear.

And what about your materials?
There is eco leather laser-cut into flowers, 
which is also important as it emphasizes the 
shapes of clouds. It is a very graphic design. 
It is put together with varnished leather, 
a very stiff latex, which gives clothes a rigid 
structure and adds architecture to fashion. 
Finally there is perforated, mint green 
foam, which is put on like layers of clouds 
on particular models.
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Dlaczego biznesmeni 
grają w golfa?

T
o był ostatni – osiemnasty 
– dołek, ten, przy którym jest 
mały staw. Elegancko ubrany 
facet stał nad piłką i patrzył na 

nią z mieszaniną strachu i złości. 
Ewidentnie to nie był jego dzień. Przez 
całą rundę popełniał błędy. Piłka leciała 
dokładnie tam gdzie ją posyłał – czyli 
najczęściej w krzaki, albo lądowała 
w bunkrze, wypełnionym piaskiem dole. 
Ale zamiast wziąć się w garść, grał coraz 
bardziej nerwowo. Już podchodząc do 
piłki był tak naładowany złymi emocjami, 
tak podminowany, że twarz wykrzywiał 
mu grymas wściekłości. Teraz stał nad 
piłką i modlił się, by ta upokarzająca gra 
wreszcie się skończyła. Odwróciłem 
wzrok. Nie mogłem patrzeć, jak ten 
człowiek się męczy.

Gdy znów na niego spojrzałem, wycią-
gał piłkę z dołka. Ale nie czuł ani satys-
fakcji, ani odprężenia. Wręcz przeciwnie, 
wyglądało na to, że emocje go zaraz rozsa-
dzą. I rzeczywiście. Nie wytrzymał. Złapał 
torbę z kijami golfowymi i w przypływie 
złości cisnął ją do wody, jakby chciał swoje 
kije symbolicznie ukarać za kiepską grę. 
Potem obrócił się na pięcie i nie zaszczyca-
jąc nas ani jednym spojrzeniem, szybkim 
krokiem pomaszerował w stronę parkingu. 
Kilka minut później był już z powrotem. 

Bez namysłu wskoczył do stawu i brodząc 
po pas w wodzie szukał torby z kijami. 
Odnalazł ją, wyciągnął z niej kluczyki do 
auta, a potem z jeszcze większą złością, 
skumulowaną przez frustrację, znów wrzu-
cił kije golfowe do stawu. Wygramolił się 
na brzeg i bez słowa odszedł.

Wymieniliśmy z innymi graczami 
spojrzenia. Myślę, że nikt z nas nie miał 
już ochoty, by z tym frustratem wchodzić 
w jakiekolwiek relacje biznesowe.

Wokół golfa, szczególnie w Polsce, na-
rosło sporo mitów. Najczęściej słyszę, że to 
nudna i piekielnie droga gra dla zblazowa-
nych milionerów. A przecież ten stereotyp 
jest kompletnie nieprawdziwy. Golf jest 
drogi? Naprawdę? Wystarczy wejść na 
pierwszy lepszy serwis aukcyjny by zoba-
czyć, że komplet kijów dla początkującego 
kosztuje zaledwie kilkaset złotych. To 
tyle, co porządne buty do biegania. Karnet 
uprawniający do wejścia na pole golfowe 
kosztuje majątek? Niewiele więcej, niż na 
siłownię w centrum miasta. To co może 
być rzeczywiście kosztowne, to nasz czas. 
Jedna runda z dojazdem, obiadem i chwilą 
rozmowy z kolegami to nawet siedem 
godzin. W naszych zabieganych czasach to 
może być problem. Ale golf na pewno nie 
jest nudny. Tu każde uderzenie jest inne, 
jest swego rodzaju niespodzianką. Piłka 
częściej leci w bok, niż do celu. Wystarczy, 
że przy uderzeniu o kilka milimetrów za 
bardzo odchylimy łopatkę kija, albo mi-
mowolnie napniemy niewłaściwy mięsień. 
Nawet najlepszym golfistom zdarzają się 
nieudane uderzenia, a droga do perfekcji 
nigdy się nie kończy.

E N G L I S H T E X T

Why do businessmen play golf?

It was the last, eighteenth hole, the one by 
a small pond. An elegantly dressed man 
was standing over a ball, looking at it with 
a blend of fear and anxiety. It was definite-
ly not his day. He was making mistakes 
throughout the whole round. The ball had 
been flying exactly where he had sent it 
– most often into the bushes or into a bun-
ker, a hole filled with sand. But instead of 
pulling himself together, he was playing 

more and more nervously. He was so filled 
with negative emotions already when he 
was approaching the ball that anger kept 
twisting his face. And now he was standing 
over the ball praying for the humiliating 
game to stop. I averted my eyes. I couldn’t 
watch the man suffer.

When I looked at him again, he was 
taking the ball out of a hole. But he didn’t 
feel neither satisfaction nor relief. Quite 
the opposite, he looked as if he was going 
to burst with emotions. And indeed. He 
couldn’t stand it. He took the bag with golf 
clubs and hurled it into the water in a fit of 
rage as if he was trying to punish his clubs 
for the lousy game. Then he turned around 
on his heels and marched briskly towards 
the parking lot without the grace to give us 
at least one look. Several minutes later he 
was already back. He jumped into the pond 
off the cuff and, wading through the water, 
kept looking for his bag with the clubs. He 
found it, took his key cars out of it and, 
trembling with even greater anger accu-
mulated by frustration, once again threw 
the clubs into the pond. He clambered out 
and left without saying a word.

I exchanged glances with other players. 
I think nobody felt like developing any 
business relations with this hothead.

Many myths have surrounded golf, 
especially in Poland. I most often hear that 
it’s a boring and hideously expensive game 
for blasé millionaires. But truth to be told 
this stereotype is completely untrue. Golf 
is expensive? Really? You just have to visit 
any auction site to see that a set of golf 
clubs for beginners costs only several hun-
dred zlotys. It’s as much as decent running 
shoes. Passes to golf courses cost a for-
tune? Just a bit more than gym passes in 
city centres. What can be actually costly is 
our time. One round with transport, a din-
ner and a short conversation with friends 
takes even seven hours. It can be a prob-
lem in our busy times. But golf is certainly 
not boring. Each hit is different here. Each 
is a kind of surprise. The ball flies to the 
side instead of reaching the target. Tilting 
the club several millimetres too much or 
tensing one’s muscles involuntarily while 
hitting the ball is enough. Poor hits hap-
pen to even the best golfers, and the road 
to perfection never ends.

JACEK ROZENEK
FOT. MONIKA SZAŁEK 

 
Jest aktorem i prezenterem telewizyj-
nym, czyli na wrażeniu się zna. A jak 
się na czymś zna, to tego uczy – jest 

ekspertem zarządzania wizerun-
kiem, prowadzi szkolenia z zakresu 

relacji biznesowych, technik wpływu 
i antymanipulacyjnych. Doradza wielu 

managerom najwyższego szczebla. 
Czyli nie da się go owinąć wokół palca. 
Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.

Sierra Apartments

www.sierragolf.plKamila Pieper, Apartment Manager
Mobile: +48 605 050 831, e-mail: kamila.pieper@sierragolf.pl

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

Pakiet Gold dla właściciela i osoby 
towarzyszącej, uprawniającej do gry 
w Sierra Golf Club przez 1 rok.

Gwarantujemy wynajem zakupionego 
przez Ciebie apartamentu w okresie 
5 lat od daty zakupu.

Live 
&Play
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K
ierowana przeze mnie 
Fundacja Gdańska corocznie 
organizuje galę wręczenia 
nagród „Rejs Roku”. Tradycyj-

nie już w pierwszy piątek marca w Dworze 
Artusa pojawiają się goście z całej Polski 
oraz z zagranicy.

W tym roku, pierwszy raz w historii, na-
groda główna- Srebrny Sekstant powędruje 
po raz drugi do tej samej osoby – kapitana 
Ryszarda Wojnowskiego. Jury oceniało 9 
wypraw, z czego aż 6 trasami północnymi, 
jednak kapitan Wojnowski na jachcie Lady 
Dana 44 przez 4 miesiące żeglował po lo-
dach North West Passage, przez co wpisał 
się do ekskluzywnego grona kapitanów, 
którzy opłynęli Biegun Północny.

Żeglarze zmagali się ze srogą pogodą, 
ekstremalnie niskimi temperaturami 
i wysokimi falami, czyhały na nich także 
góry lodowe. My, siedzący w wygodnych 
biurach i mieszkaniach, rozpieszczani 
w tym roku łagodną zimą, możemy jedy-
nie domyślać się ile samozaparcia, odwagi 
i wytrwałości wymagał tak wyjątkowy rejs. 

O ile wyprawa Lady Dana 44 zyskała jed-
nogłośne uznanie Jury, to przyznanie kolej-
nych trofeów wywołało dyskusje. Ostatecz-
nie zdecydowano o przyznaniu II nagrody 
ex aequo dwóm kapitanom – Mirosławowi 
Lewińskiemu i Łukaszowi Natankowi.

Ten pierwszy zrealizował czteroletnią 
wyprawę jachtem Ulysses, z kolei kapitana 

Natanka doceniono za rejs rodzinnym 
jachtem Nekton dookoła świata, w tym 
opłynięcie groźnego przylądka Horn.

Dla wszystkich tych marynarzy oraz 
ich kolegów, który w tym roku nie otrzy-
mali nagród, żeglarstwo to życiowa pasja, 
wielka przygoda i dlatego zasługują na 
uznanie wszystkich, a nie tylko środowi-
ska żeglarskiego.

W tym roku wręczymy także nagrodę 
specjalną Prezydenta Miasta Gdańska. 

„Bursztynową Różą Wiatrów” uhonorowa-
no Polski Związek Żeglarski w uznaniu za 
90 lat działalności na rzecz tej dyscypliny 
w naszym kraju. Natomiast swoją nagrodę 
specjalną organizacja ta przyznała Brac-
twu Kaphornowców, w czterdziestą roczni-
cę jego powstania.

Wspomniane sukcesy kapitanów i ich 
załóg to kolejne ważne punkty w imponują-
cym dorobku polskiego żeglarstwa. Zachę-
cam do zapoznania się z jego fascynującą 
historią. Warto odwiedzić stronę  
www.rejsroku.pl, gdzie można znaleźć opi-
sy dokonań kilku pokoleń kapitanów i ich 
dzielnych załóg. 

Z żeglarskim pozdrowieniem,  
Mateusz Kusznierewicz.

E N G L I S H T E X T

Conquering the oceans

Those who claim that everything has already 
been discovered and achieved in sailing are 
mistaken. The seas and oceans still remain 
a huge challenge and hide many secrets. So 
it is worth awarding and appreciating sailors 
who try to get to know them.

Every year the Gdansk Foundation I man-
age holds the Cruise of the Year award cer-
emony. Guests from the whole Poland and 
abroad traditionally meet on the first Friday 
of March at Artus Court in Gdansk.

This year, for the first time in its history, 
the main prize, the Silver Sextant, will be 
awarded for the second time to the same 
person, captain Ryszard Wojnowski. The 

jury assessed 9 expeditions, as many as 6 
of which included northern routes, but cap-
tain Wojnowski aboard Lady Dana 44 spent 
4 months sailing the North West Passage, 
which made him join the exclusive circle of 
captains who sailed around the North Pole.

The sailors had to struggle with rough 
weather, extremely low temperatures and 
huge waves. They also had to watch out for 
icebergs. Sitting in comfortable offices and 
flats and spoiled by this year’s mild winter, 
we can only imagine the amount of per-
sistence, bravery and perseverance needed 
to complete such a voyage.

While the expedition of Lady Dana 44 
won recognition of the whole jury, awarding 
next trophies provoked discussions. Finally, 
it was decided that the 2nd prize should be 
awarded joint to two captains, Mirosław 
Lewiński and Łukasz Natanek.

The first completed a four-year expedition 
aboard Ulysses, and the latter was appreciat-
ed for his round-the-world cruise aboard his 
family yacht Nekton, during which he round-
ed the dangerous Cape Horn.

All the sailors and their friends who have 
not been awarded this year consider sailing 
their life’s passion and a great adventure. 
This is why they deserve recognition from 
everyone, not only the sailing environment.

This year, we are also going to award 
a special prize of the Mayor of Gdansk. The 
Polish Yachting Association has been hon-
oured with the Amber Compass Rose in rec-
ognition of its ninety-year activity for sailing 
in our country. Finally, the organization 
itself awarded a special prize to Bractwo 
Kaphornowców (Cape Horn Brotherhood) 
on the fortieth anniversary of its foundation.

The above-mentioned achievements of 
captains and their crews are next import-
ant points in the impressive history of 
Polish sailing. I encourage everyone to fa-
miliarize themselves with this fascinating 
discipline. It is worth visiting the website 
www.rejsroku.pl, where you can read about 
the achievements of several generations of 
captains and brave crews.

With regards, Mateusz Kusznierewicz.

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

Myli się ten, kto uważa, że w żeglarstwie odkryto wszystko i wszystkiego dokonano. Morza i oceany stanowią wciąż 
wielkie wyzwanie i skrywają wiele tajemnic, warto więc nagradzać i doceniać tych żeglarzy, którzy starają się je poznać.

NA PODBÓJ OCEANÓW
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Wielu z państwa zapewne poruszyła ostatnio sprawa asesora komorniczego z Łodzi, który najpierw zajął, 
a następnie sprzedał ciągnik należący do Bogu ducha winnego rolnika spod Mławy, którego jedyną 

winą było to, że był szwagrem dłużnika. Niestety sytuacje takie nie należą do rzadkości.

N
ikogo nie dziwi już zajmowanie 
i sprzedaż przez komorników 
mebli dziecięcych oraz konsoli 
do gier, natomiast nowe 

„standardy” wyznaczyli asesor oraz 
aplikant komorniczy z Oświęcimia, którzy 
egzekwując przeszło siedmiotysięczny 
dług sprzed 10 lat nie zawahali się przed 
wtargnięciem do mieszkania partnerki 
dłużnika i zajęciem fotelika samochodowe-
go jej trzymiesięcznego dziecka. W odpo-
wiedzi na jej protesty i płacz niemowlaka 
usłyszała ona tylko żeby uciszyła dziecko.

Niezwykle kreatywnym podejściem 
księgowym wykazał się z kolei pewien 
gdański komornik. Ten, po zajęciu w ramach 
postępowania egzekucyjnego udziału ½ 
w samochodzie dłużnika, sprzedał następnie 
ten udział, wystawiając na nabywcę fakturę 
VAT dokumentującą tę transakcję, po czym 
miesiąc po tej transakcji, pod pretekstem 
korekty numeru rejestracyjnego sprzedawa-
nego pojazdu, dokonał korekty faktury VAT 
w zakresie przedmiotu sprzedaży i w miejsce 
udziału ½ w samochodzie dłużnika wpisał 
cały samochód. Ceny sprzedaży komornik 
już nie skorygował. W oparciu o tę korek-
tę nabywca zarejestrował na siebie cały 
samochód. Co ciekawe, nabywcą okazał się 
znajomy tegoż komornika.

W każdej grupie zawodowej czy spo-
łecznej zdarzają się czarne owce. Ważne 
jest jednak, aby osoby takie z tych grup 
eliminować, szczególnie jeśli pełnią one 
istotne funkcje publiczne, tak jak komor-
nik sądowy, który w świetle obowiązujące-
go w Polsce prawa jest funkcjonariuszem 
publicznym.

Rolnik z Mławy miał to szczęście, że 
jego przypadkiem zainteresowała się 
prasa. Skutkiem tego asesor komorniczy 
z Łodzi został zawieszony w czynnościach 
i najprawdopodobniej będzie miał posta-
wione zarzuty karne. Tymczasem wiele 
innych ofiar nadgorliwości komorniczej nie 
miało takiego szczęścia. Często bowiem 
prokuratury i sądy, do których trafiają 
skargi na takich komorników uznają, iż 
wszystko było w jak najlepszym porządku 
i do żadnego przekroczenia przez komorni-
ka uprawnień nie doszło.

E N G L I S H T E X T

Bailiff - a non-public officer

Most of you were probably moved by  
Fotograf kulinathe recent case of an as-
sistant bailiff from Łódź who first seized 
and later on sold a tractor that belonged 
to an innocent farmer from a small village 
located near Mława, whose only fault 
was the fact that he was a brother-in-law 
of the debtor. Unfortunately such situa-
tions are not a rarity.

None of us is surprised hearing that a 
bailiff seized and sold child furniture and 
a game console. However the new “stan-
dards” were set by an assistant bailiff and 
a trainee assistant bailiff from Oświęcim. 
While enforcing the debt of over seven 
thousand zlotys from ten years ago, these 
two public officers did not hesitate to 
force a break-in into the debtor’s part-
ner’s house and seize her three-month 
old child’s restraints. As a response to her 

protests and the loud crying of the infant, 
the woman heard only that she should 
order the child to be quiet.

Another interesting example comes 
from Gdańsk, where one of the bailiffs 
came out with a highly creative approach 
to accountancy. While carrying out the 
enforcement proceedings, the bailiff from 
Gdańsk seized ½ of the debtor’s car and 
after that sold this share by issuing a VAT 
invoice for the purchaser, which docu-
mented the transaction.Later on he used 
a pretext of changing the car’s registra-
tion number to correct the VAT invoice 
as regards the subject of the sale and in 
the place where ½ of the debtor’s car was 
written, he put the whole car. The bailiff 
did not correct the price of the car in the 
invoice. On the basis of the corrected 
invoice the purchaser managed to register 
the whole car on his name. What’s inter-
esting, it turned out that the purchaser was 
a friend of the presented Gdańsk bailiff.

In each economy branch or social group 
you can find black sheep. The crucial thing 
is to eliminate such people from these 
groups, especially if they hold significant 
public functions like the bailiff – who in the 
light of mandatory law regulations works as 
a public officer.

The farmer from Mława was lucky because 
his case managed to attract the press. As a 
result of this, the bailiff from Łódź was sus-
pended in his right to carry out functions and 
most probably official charges will be pressed 
against him. Unfortunately there are numer-
ous victims of bailiffs’ over-zealousness who 
did not have as much luck as Mława farmer 
did. Very often prosecutor’s offices and courts 
to which the charges and requests concern-
ing the work of the over-zealous bailiffs are 
sent, most often come to a conclusion that 
everything in the way the bailiff carried out 
his responsibilities was in perfect order and 
that he/she did not go beyond the scope of the 
authority granted to him/her.

KOMORNIK 
FUNKCJONARIUSZ NIEPUBLICZNY

FELIETON / COLUMN

82

WOJCIECH  
KAWCZYŃSKI

radca prawny / www.kklaw.pl 

FOT. SYLWESTER CISZEK





Jeśli ktoś całe życie poświęcił dla sportu to możecie być pewni, że nawet po zakończeniu 
profesjonalnej kariery nie powiesi butów na kołku.

ZDJĘCIA
Żródło: Mat. prasowe

TEKST
Jakub Milszewski

W
ielokrotna mistrzyni 
świata i Europy w kick-
-boxingu i boksie. 
Zdobywczyni niezliczo-

nych nagród w obu dziedzinach. Siedmio-
krotna mistrzyni Polski w kick-boxingu, 
ponadto także mistrzyni Holandii 
i Finlandii. Posłanka dwóch kadencji. 

Iwona Guzowska w osiągnęła w życiu 
wiele, ale to dla niej wciąż mało. Teraz  
jest także współorganizatorem zawodów 
Torus Triathlon In Da House. A i to  
między innymi!

Kilka lat temu zafascynował ją wyścig 
w Kona. Niektórzy na Hawaje lecą żeby 
wylegiwać się na plaży, a uczestnicy tego 

wyścigu lecą tam, żeby poddawać się 
morderczemu wysiłkowi. Muszą przebiec 
maraton, przejechać na rowerze odległość 
jak z Warszawy do Białegostoku i do tego 
jeszcze przepłynąć 4 kilometry. Iwona wie-
działa, że jest twardą zawodniczką, ale to 
zrobiło na niej wrażenie. Od tej pory posta-
nowiła spróbować swoich sił w triathlonie.

IWONA GUZOWSKA ZAPRASZA NA 
TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
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Jak przystało na zawodowego sportow-
ca determinacji Iwonie nie zabrakło. Ani 
bieganie, ani pływanie, ani też jazda na 
rowerze nie były jej przecież obce. Jeszcze 
w 2012 roku zaliczyła na rowerze 120 kilo-
metrów podczas Kaszebe Runda z czasem 
4:35:32. Miesiąc później Guzowska wzięła 
udział w swoich pierwszych zawodach 
triathlonowych w Malborku. Z każdym 
kolejnym startem Iwona poprawiała swoje 
wyniki, aż w końcu w lipcu 2013 roku 
stanęła pośród 2,5 tysiąca zawodników 
z 51 krajów na starcie Mistrzostw Europy 
IRONMAN we Frankfurcie. 3,8 km pły-
wania, nieco ponad 180 km na rowerze 
i 42,195 km biegiem mistrzyni pokonała 
w łącznym czasie 12:38:16. Robi wrażenie?

Po swoich kolejnych występach Iwona 
Guzowska postanowiła dać szansę innym. 
Razem ze wspierającą ją w jej startach 
firmą Torus powołała do życia najpierw To-
rus Triathlon Team, a 28 lutego odbędzie 
się pierwsza edycja organizowanych przez 
ten duet Torus Triathlon In Da House. To 

niezwykłe zawody, tak jak luty nie jest 
zwykłą porą roku dla uprawiania triathlo-
nu. Nie trzeba się jednak obawiać mrozu 
i słoty. Zawody – jak sama ich nazwa wska-
zuje – odbędą się pod dachem. W wybudo-
wanym przez Torus w Gdańsku przy ulicy 
Grunwaldzkiej kompleksie biurowym Al-
chemia mieści się unikalna na skalę kraju 
strefa rekreacji i sportu. To właśnie progi 
FitStacji, SportStacji i AquaStacji przyjmą 
zawodników, którzy staną w szranki pod-
czas Triathlon In Da House. Listy startowe 
są już zamknięte. Dzięki temu wiemy już, 
że pośród partycypantów znajdą się m.in. 
aktorka Karolina Gorczyca, mistrz Polski 
w crossduathlonie, zwycięzca kategorii 
M25 w 1/2 IM Herbalife Triathlon Gdynia 
Daniel Formela czy Bartosz Banach, 
mistrz Polski w sztafecie MTB XC, zdobyw-
ca Pucharu Polski w Maratonie MTB XC 
i jeden z najbardziej cenionych polskich 
zawodników tej dziedziny, który na doda-
tek zapowiedział, że zamierza w tym roku 
wygrywać wszystkie zawody, w których 
wystartuje! Zawodnicy nie będą musieli 
co prawda pokonywać takich dystansów, 
jak podczas wyścigu w Kona, ale to nie 
oznacza, że rywalizacja w poszczególnych 
kategoriach nie będzie zacięta: czeka  
na nich 750 m na basenie, 20 km na  
rowerze stacjonarnym i 5 km biegiem na 
bieżni elektrycznej.

Iwona Guzowska wyczekuje 28 lutego 
bardzo niecierpliwie. Z wypiekami na twa-
rzy opowiada o tym, jak wielką dawkę ad-
renaliny dają takie starty. Mówi o euforii, 
jaką przeżywa wbiegając na metę każdych 
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zawodów. Wspomina łzy radości, które 
towarzyszą jej nieraz podczas oglądania 
nagrań ze startów. W Torus Triathlon In 
Da House jednak nie wystartuje – pełni 
wszak obowiązki współorganizatora – ale 
będzie trzymać kciuki za partycypantów 
i zagrzewać ich do pokonywania własnych 
słabości. Za łzy będą tym razem odpowie-
dzialni inni.

E N G L I S H T E X T

Iwona Guzowska recommends 
Torus Triathlon In Da House
If someone has devoted their whole life 
to sport, you can be sure that even when 
they end their professional careers, they 
will never hang their shoes on a peg.

A many times world and European kick 
boxing and boxing champion. A winner of 
countless prizes in both disciplines. A sev-
en times Polish kick boxing champion plus 
a Dutch and Finnish champion. A member 
of the Polish parliament for two terms. 
Iwona Guzowska has achieved a lot in her 
life, but it is still not enough for her. Now 
she is also a co-organizer of Triathlon In Da 
House. And not only that!

She has become fascinated by the 
championship in Kona several years ago. 
Some go to Hawaii to lie on the beach, but 
the competitors go there to expose them-
selves to gruelling effort. They have to run 
a marathon, bike as many as around 180 
kilometres and finally swim 4 kilometres 
more. Iwona knew that she was a tough 
competitor, but she found it extremely 

impressive. This is when she decided to try 
her hand at triathlon.

As befits a professional sportswoman, 
Iwona was full of determination. After all, 
neither running nor swimming or cycling 
were something alien to her. She biked 120 
kilometres during Kaszebe Runda in 2012. 
Her time was 4:35:32. A month later, Gu-
zowska took part in her first triathlon com-
petition in Malbork. She kept improving her 
results with each event, and finally entered 
the IRONMAN European Championship in 
Frankfurt in July 2013 among 2500 other 
competitors from 51 countries. Iwona com-
pleted a 3.8 km swim, a slightly more than 
180 km bike ride and a marathon of 42.195 
km in 12:38:16 in total. Impressive, isn’t it?

After her next competitions, Iwona Gu-
zowska decided to give others the chance 
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too. Together with Torus, a company that 
was supporting her in her activities, she 
started Torus Triathlon Team. And now, 
on 28 February, this duet is organizing the 
first edition of Triathlon In Da House. It 
is a unique competition, just as Febru-
ary is not a typical season for practising 
triathlon. But there is no need to worry 
about cold and snow. As the name itself in-
dicates, the competition is taking place in-
doors. Alchemia, an office centre built by 
Torus on Grunwaldzka street in Gdansk, 
houses a unique sport and recreation zone. 
The competitors are going to enter the lists 
against each other during Triathlon In Da 
House precisely in FitStacja, SportStacja 
and AquaStacja. The entry lists are al-
ready closed. This is how we know that the 
competitors include for example actress 

Karolina Gorczyca, a Polish crossduathlon 
champion, Daniel Formela, a winner in the 
M25 category in 1/2 IM Herbalife Triathlon 
Gdynia, or Bartosz Banach, a Polish MTB 
XC relay champion and MTB XC marathon 
cup winner and one of the most highly re-
garded Polish sportsmen in this field, who 
announced that this year he is going to win 
all the competitions he enters! Admittedly, 
the participants will not have to run, swim 
or bike such distances as in the champi-
onship in Kona, but it does not mean that 
they will not compete fiercely: they are to 
swim 750 m, ride 20 km on stationary bicy-
cle and run 5 km on a treadmill.

Iwona Guzowska is awaiting 28 Feb-
ruary impatiently. With a flush on her 
cheeks, she talks about the huge adren-
alin felt during such competitions and 

about the euphoria she feels every time 
she arrives at the finish. She mentions 
the tears of joy often filling her eyes when 
she watches footages of the events she 
participated in. But she is not going to 
enter Triathlon In Da House; after all she 
is a co-organizer of the event. Still, she is 
going to keep her fingers crossed for the 
participants and spur them on to fight 
their weaknesses. This time, others will  
be responsible for the tears.
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Uważa, że w Polsce można dobrze żyć i dobrze pracować. O Polakach też ma wyrobione zdanie – pracowici, bardzo 
dokładni i niestety, niedowartościowani. Największy problem Vito ma z Warszawą, a dokładniej z jej położeniem. 

Dla mediolańczyka Warszawa leży pośrodku niczego. Nad morze daleko, w góry też daleko. A dodatkowo sam 
wyjazd z miasta w piątek zajmuje więcej czasu, niż dojazd nad morze… z centrum włoskiej stolicy mody.

O
tym, czy Internet to wyrok 
dla tradycyjnych sklepów, 
dlaczego Polacy są bez 
pamięci zakochani w gale-

riach handlowych i dlaczego jedne sklepy 
„chodzą” a inne niekoniecznie Piotr 
Majcher rozmawia z Vito Milanim, doradcą 
zarządu firmy shopfitterskiej ARS 
Retail+Shopfitting. 

Nowy roku to i może nowe marki. Ktoś 
interesuje się wejściem do Polski?
Zainteresowanie jest spore. Polska 
w oczach zachodnich marek to naprawdę 
perspektywiczny rynek. Na przykład 

ROZMAWIAŁ
Piotr Majcher

Kiko Milano, marka kosmetyczna, chce tu 
otworzyć w 2015 roku 10 butików. Bardzo 
aktywna w poszukiwaniu odpowiednich 
lokalizacji jest też Superga. Francuska 
marka Jules też planuje otwarcie flagowego 
punktu w Warszawie.

A jak wyglądamy w oczach innych marek, 
powiedzmy, tych bardziej premium?
Obserwują polski rynek. W szczególności 
Warszawę. Niektóre marki są zaintereso-
wane rewolucją, jaka dzieje się w okolicach 
placu Trzech Krzyży i ulicy Mokotowskiej, 
którą kilka lat temu rozpoczął prestiżowy 
dom handlowy Vitkac.

Dlaczego Polacy kochają centra handlowe? 
I dlaczego porównywalną miłością nie 
darzymy ulic handlowych?
To pytanie bardziej do ciebie niż do mnie. 
A na poważnie, z jednej strony na pewno 
chodzi o pogodę. Mało kto lubi zimno 
i jak pada mu na głowę. Ale to, co moim 
zdaniem ważniejsze, to że w Polsce z histo-
rycznych i urbanistycznych powodów nie 
ma ulic handlowych z prawdziwego zda-
rzenia. Nawet Floriańskiej w Krakowie, 
którą każdego roku przechodzą miliony 
ludzi, brakuje trochę serca.

W takim razie do kogo równamy?

ZDJĘCIE
Źródło: Mat. Prasowe
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Wciąż brakuje nam ulic jak Via Montenapole-
one lub Corso Buenos Aires w Mediolanie czy 
Mariahilfer Strasse albo Kärntner Strasse we 
Wiedniu. To są high streets, za którymi idzie 
odpowiednia atmosfera nie tylko robienia 
zakupów, ale i spędzania czasu. Ważnym 
komponentem jest dobra architektura.

Skoro nie high street, to wróćmy do galerii. 
Jak będą wyglądały za kilka lat? Jakie 
zmiany nas czekają?
Centra handlowe dzisiaj to nie tylko zakupy. 
Zauważ, jak bardzo w przeciągu kilku ostat-
nich lat rozwinęły się w nich strefy usług do-
datkowych. Powstają dobre restauracje, strefy 
zabaw dla dzieci czy interaktywne strefy 
rozrywki. Internet wi-fi jest już standardem.

Muzea, galerie sztuki? Może pierwszy 
teatr? To przyszłość galerii handlowych?
Idąc w tym kierunku, to unikalnym koncep-
tem jest Stary Browar, który pod jednym 
dachem mieści zakupy, usługi i sztukę. To 
piękny architektonicznie projekt, który 
pomimo swoich lat się nie starzeje. Ale takich 
projektów jest niewiele, nawet za granicą. 
I w sumie trudno się temu dziwić. Żeby po-
zwolić sobie na taką inwestycję w DNA trzeba 
mieć zakodowany nie tylko zmysł do biznesu, 
ale miłość do sztuki i filantropię.

Włosi też kochają centra handlowe?
Nie bardzo. Co może mocno zdziwić, we 
Włoszech nie znajdziesz galerii handlowej 
o porównywalnym standardzie do tych 
z Polski. Stara infrastruktura, mało ciekawa 
architektura i brak fajnych sklepów. Włosi 
dobrze czują się w prestiżowych pasażach 
w centrach miast. To najlepsze miejsce 
dla topowych marek. W Polsce nie mamy 
takich pasaży.

Czy to duże nadużycie powiedzieć, 
 że Polska jest magnesem dal 
zagranicznych brandów?
Niekoniecznie. Na pierwszy rzut oka polski 
rynek jest bardzo atrakcyjny dla zachodnich 
marek. Liczby mówią same za siebie – 
prawie czterdziestomilionowy, rozwijający 
się kraj i spora liczba dużych ośrodków 
miejskich. Ale praktyka pokazuje, że o ile ze 
znalezieniem lokalizacji nie ma problemu, 
to ze znalezieniem lokalizacji z dużymi 
szansami na sukces już jest.

Może w takim razie magnesem jest to, 
że jako społeczeństwo jesteśmy coraz 
bogatsi, a przez to coraz więcej pieniędzy 
zostawiamy w sklepach?
Sporo osób to co powiem może potraktować 
z niedowierzaniem, ale zachodnie marki 
doceniają w Polsce nie tylko to, że mamy 

coraz więcej pieniędzy, ale także stabilne 
prawo pracy i wszystkie formalne kwestie 
które określają zasady prowadzenia biznesu. 
Doceniają też Polaków jako pracowników. 
Oczywiście, jest wiele elementów które moż-
na by poprawić. Ale dla porównania, polskie 
poukładanie w codziennych sprawach dla 
przeciętnego Włocha byłoby niewyobrażalne.

Może ten optymizm jest jednak nieco  
na wyrost?
Codziennie ktoś mi mówi, że łatwo tak 
oceniać Włochowi. Bo pochodzę z bogatego 
kraju, z ogromną kulturą i piękną historią. 
Słonecznego i smacznego. A Polska? No cóż, 
dla mnie to kraj z wielkim potencjałem, nie 
ważne czy wierzą w niego sami Polacy. Nawet 
jeśli nie, to czas najwyższy uwierzyć.

Doradzasz polskiej firmie shopfittingowej, 
która, mówiąc w skrócie, projektuje 
i buduje sklepy i inne lokale usługowe. Jak 
wygląda polsko-włoski duet?
Duet? Raczej mała orkiestra symfoniczna, 
która stawia na ludzi. To oni są wartością 
dodaną. 12 architektów, project manage-
rowie, zarząd i poddostawcy. Imponuje mi, 
że coraz częściej o polskich firmach można 
powiedzieć, nie tylko że są tanie, ale także 
to, że wiedzą co robić w danym momencie. 
Umiejętność kontrolowania procesów to 
ogromna wartość.

Większość zachodnich marek, 
w odróżnieniu od polskich, ma 20 
i więcej lat. Dlaczego firmy z takim 
doświadczeniem, o ugruntowanej pozycji 
rynkowej, nie przychodzą do Polski 
z własnymi shopfitterami?
Dostają od nas znajomość rynku i lokalizacji, 
to w branży bezcenna wartość. Dostają też 

kompleksowość, do której są przyzwyczajeni. 
Pracujemy z nimi począwszy od znalezienia 
miejsca w galerii, przez projekt i jego wyko-
nanie, często skończywszy na sprzątaniu 
gotowego sklepu. To właśnie shopfitting. 
To robimy w ARS nie tylko w Polsce, ale też 
w Niemczech, Skandynawii, Austrii czy Tur-
cji. Nie ma dla nas większego znaczenia gdzie 
ktoś chce zbudować sklep.

A jak na shopfitterów reaguje  
rodzimy biznes?
Polskie marki często nie lubią zmian, 
dlatego przy nowych lokalizacjach albo 
rewitalizacjach wolą bawić się w skompliko-
waną układankę – dzielą pracę pomiędzy 
kilka firm – zamiast pracować z jedną firmą 
odpowiedzialną za projekt od A do Z. To 
kwestia edukacji i promowania dobrych 
standardów shopfitterskich.

Nie masz wrażenia, że miarka z galeriami 
po woli się przepełnia?
Racja. Coraz częściej będzie dochodzić do 
sytuacji, że kilka minut piechotą wystarczy 
żeby przejść z jednej galerii do drugiej. Tak bę-
dzie w Poznaniu w przypadku Malty i Posnanii 
albo gdyńskich Riwiery i Klifu.

A Internet? Można mówić, że to cichy 
zabójca sklepów?
Internet z pewnością nie wymaże tradycyj-
nego handlu. Ale to nasza rzeczywistość, 
której musimy być świadomi. Ludzi chodzą 
dziś do sklepów, sprawdzają jak coś wyglą-
da, jak pachnie. Robią zdjęcia i kupują tę 
samą rzecz w Internecie.

Sklepy będą się bronić? Jeśli tak to jakie?
Na przykład sklepy z kosmetykami. W Inter-
necie nie sprawdzisz odcienia danego pudru 
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albo konsystencji kremu. Takim sklepom 
będzie stosunkowo łatwo konkurować ze 
sprzedażą w sieci. Obszarem, w którym trud-
no będzie konkurować Internetowi, będzie 
obsługa. To obszar, w którym Polska ma dużą 
pracę do odrobienia.

Mamy złych sprzedawców?
To nie do końca tak. Sklepy w Polsce przy-
zwyczaiły nas, że praca sprzedawcy to praca 
czasowa, praca dla studentów. Zupełnie 
inaczej jest we Francji albo Włoszech. Tam 
sprzedawca wiąże się z marką, jest szkolony. 
I co najważniejsze, nie ma problemów żeby ze 
swojego zajęcia utrzymać rodzinę. W Polsce 
to na razie niewykonalne. W Polsce sprzedaw-
ca jest kosztem, nie inwestycją.

E N G L I S H T E X T

Italian in Warsaw
He thinks that one can work and lead 
a good life in Poland. He has also formed 
his opinion about Poles themselves as 
a hardworking, meticulous and, unfortu-
nately, undervalued nation. Vito’s biggest 
problem concerns Warsaw or, more exactly, 
its location. For a Milanese, Warsaw lies in 
the middle of nowhere. A long way from 
the sea and from the mountains. Moreover, 
leaving the city on Friday takes more time 
than reaching the seaside... from the centre 
of Italian fashion capital.

Piotr Majcher asks Vito Milani, Board 
Advisor at ARS Retail+Shopfitting, whether 
the Internet means the end of traditional 
shops, why Poles are head over heels in love 
with shopping centres and why some shops 
“work”, while others are not that successful.

We have a new year so perhaps there will 
be new brands, too. Is someone interested 
in entering Poland?
There is quite a considerable interest. It’s 
a really prospective market in western 
brands’ eyes. For example Kiko Milano, 
the cosmetics brand is planning to open 
10 boutiques in Poland for 2015; Superga is 
also very active in looking for adequate lo-
cations, the French brand Jules is planning 
one flagship location in Warsaw.

And how do we look in the eyes of other 
brands, let’s say, the more premium ones?
They keep an eye on the Polish market. 
Especially Warsaw. Some of the new brand 
are particularly interested in the revolution 
taking place around Three Crosses Square 
and Ulica Mokotowska, started by the pres-
tigious Department Store Vitkac.

Why do Poles love shopping centres? 
And why don’t we feel such love towards 
shopping streets?
This question should be directed to you rath-
er than to me. But seriously speaking, on 
the one hand it certainly has something to 

do with the weather. Few of us like cold and 
rain falling over our heads. But what’s more 
important in my opinion for an historical 
and urbanistic reason there are still no real 
shopping streets in Poland. Even Floriańska 
in Cracow that have millions of people pass-
ing each year is missing some heart.

Who are we aspiring to then?
We still lack such streets as Via Montenapo-
leone or Corso Buenos Aires in Milano or 
Mariahilfer Strasse or Kärntner Strasse in 
Wien. They are high streets charged with 
the right atmosphere for not only shopping 
but also spending one’s free time. Good 
architecture is what matters too.

Since we can’t talk about high streets, 
let’s go back to centres. What will they 
look like in several years’ time? What 
changes will they undergo?
Shopping centres are more than just buying 
today. Look at all the services they were 
enriched with in the last several years. 
They more and more often include good 
restaurants, play areas or interactive enter-
tainment zones. Wireless Internet is now 
already a standard.

Museums, art galleries? Perhaps the  
first theatre? Is this the future of 
shopping centres?
Following this direction, we can take a look 
at Stary Browar, which offers shopping, 
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services and art under the same roof. This 
is an architecturally beautiful project, 
which doesn’t grow old despite its age. And 
there are actually few such projects, even 
abroad. And no wonder. One needs not only 
a flair for business, but also love for art and 
philanthropy encoded in their DNA to start 
such a project.

Do Italians love shopping centres too?
Not really. What is surprising is that in Italy 
you won’t find centres of similar quality to 
those in Poland. Old infrastructure, fairly 
boring architecture and no such variety 
of shops. Italians feel better in prestigious 
arcades in city centres. They are the best 
places for top brands. We don’t have such 
arcades in Poland.

Is saying that Poland acts like magnet for 
foreign brands a huge exaggeration?
Not necessarily. The Polish market at first 
glance seems very attractive for west-
ern companies. And numbers speak for 
themselves – it’s a developing country with 
a population of nearly forty million and quite 
a large number of conurbations. But practice 
shows that while finding a location is not 
problematic, finding a successful one is.

So perhaps it is the fact that our society 
is growing rich and thus has more and 
more money to be left at shops that 
attracts companies?
Many can treat what I’m now going to say 
with disbelief, but western brands appreci-
ate not only the fact that we have increasing-
ly more money, but also our stable labour 
law and all the formal issues that set out 
the rules of business. They also appreciate 
Poles as employees. Although there are of 
course various elements that could be still 
improved. For comparison, the fact that 
Poles are so well-organized in their everyday 
lives is unimaginable for an average Italian 
is squeezed from burocratic and anacronist-
ict regulations.

Perhaps this optimism is a bit naive  
after all?
Every day I’m told that it’s easy to judge 
Italians this way. Because I come from a rich 
country, with great culture and a beautiful 
history. A sunny and delicious one. And Po-
land? Well, in my opinion, this country has 
enormous potential, regardless of whether 
Poles themselves believe in it or not. And if 
they don’t, it’s high time they started.

You are and advisor at a Polish 
shopfitting company which, to cut a long 
story short, designs and builds shops and 

Placówka bankowa nowej generacji zaprojektowana przez projektantów ARS

other service facilities. What does this 
Polish and Italian duet look like?
Duet? It’s rather a small symphony orchestra 
that counts on people. They constitute the 
added value. 12 architects, project managers, 
the management board and sub-suppliers. 
What I’m impressed with is the fact that you 
can more and more often call Polish compa-
nies not only cheap, but also aware of what 
should be done at a given moment. The ability 
to control processes is of huge value.

Unlike Polish brands, most western ones 
are at least twenty years old. Why don’t 
companies with such experience and such 
an established market position come to 
Poland with their own shopfitters?
What we offer them is market and location 
knowledge, which is priceless. They also 
receive comprehensiveness they are used to. 
We cooperate in finding a place in a shopping 
centre, designing its layout and equipping it 
and often tidying the ready-made shop too. 
This is what we call shopfitting. And this is 
what ARS does in not only Poland, but also 
Germany, Scandinavia, Austria or Turkey. It 
makes no difference to us where exactly one 
would like to open their shop.

And how does the domestic business 
respond to shopfitters?
Polish brands usually don’t like changes, 
which is why they often lose time on com-
plicated arrangements when they change 
locations or renovate their shops. Instead 
of cooperating with one company responsi-
ble for the project from A to Z, they divide 
the workload between several companies. 
It’s a matter of education and promotion of 
good shopfitting standards.

Don’t you have the impression that the 
number of shopping centres is actually 
growing too high?
You’re right. We will increasingly often need 
just a several minutes’ walk to get from one 
centre to another. This will be the case with 
Malta and Posnania in Poznan and Riwiera 
and Klif in Gdynia.

And what about the Internet? Could we 
say that it’s a shop silent killer?
The Internet is definitely not going to wipe 
traditional trade off the market. But it’s our 
reality, and we have to be aware of that. Peo-
ple today go to shops to check how things 
look and smell. They take photographs and 
buy the same thing on the Internet.

Are shops going to defend themselves? 
And if yes, which ones?
For example those selling cosmetics. You 
can’t check the shade of a powder or the 
consistency of a cream online. Such shops 
will find it relatively easy to compete against 
Internet sales. Customer service will find it 
much more difficult. This is the field where 
Poland has a lot of homework to do.

Do we have poor sellers?
That’s not quite the case. Polish shops have 
accustomed us to the fact that working as 
a shop assistant is a good temporary job, 
for example for students. It’s completely 
different in France or Italy. In such coun-
tries, sellers associate themselves with 
the brand and receive training. And most 
importantly, their jobs let them provide 
for their families. It’s still impossible in 
Poland. Here, sellers are considered an 
expense, not investment.

INWESTOR / INVESTOR

91



Trudno na Pomorzu znaleźć kogoś, kto o negocjacjach wie więcej, niż Prezes Zarządu 
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ZDJĘCIA
Wojciech Jakubowski / 

źródło: PSSE

NEGOCJACJE KSZTAŁCĄ

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

INWESTOR / INVESTOR

92



Bycie prezesem Pomorskiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
to odpowiedzialna praca...
Jak każdego prezesa 14 stref w Polsce.

Czuje pani ciężar odpowiedzialności?
Pomiędzy funkcjonowaniem w admini-
stracji, niezależnie na jakim szczeblu, 
a funkcjonowaniem w biznesie jest ogrom-
na różnica. My – wbrew ogólnie przyjętej 
opinii – nie jesteśmy dotowani z budżetu 
państwa. Nasza spółka musi wypracować 

środki na utrzymanie i rozwój, a jednocze-
śnie spełniać statutowe cele, czyli tworzyć 
miejsca pracy, ściągać inwestorów. To duże 
wyzwanie. Przyznam, że nie jest to łatwe, 
zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jest 
bardzo duża konkurencja. O ile współpra-
ca między strefami w Polsce jest świetna, 
mamy przecież wspólne interesy, to bardzo 
duża rywalizacja odbywa się w skali regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej. Instrumen-
ty wsparcia w innych krajach są bardzo 
mocno wspomagane, a myśmy w kraju 
mieli dyskusję na temat tego, czy strefy są 
potrzebne czy nie. To trochę przyhamowało 
nas i inwestorów z ich pomysłami, bo dopó-
ki nie ma stabilnych uregulowań prawnych 
nikt nie zaryzykuje milionów w inwestycje. 
Do tego potrzebna jest współpraca, ale też 
dobra atmosfera, którą tworzą samorządy, 
ale też podejście administracji rządowych.

Takie negocjacje z przedsiębiorstwami, 
które są zainteresowane inwestowaniem 
na terenie PSSE, muszą być męczące.
To są bardzo trudne, ale jednocześnie sza-
lenie kształcące doświadczenia. Zupełnie 
inaczej negocjuje się z przedsiębiorstwami 
japońskimi, inaczej z amerykańskimi... Obec-
nie bardzo często rozmowy toczą się między 
nami a firmą wynajętą specjalnie w celu pro-
wadzenia negocjacji przez inwestora. Muszę 
przyznać, że jestem mocno zbudowana samo-
rządami – mamy strefy w woj. pomorskim, 
zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, 
teraz też wielkopolskim. Kiedy porównuję 
umiejętności samorządów w pozyskiwaniu 
inwestora sprzed siedmiu lat z aktualnymi to 
jest ogromna różnica. Pozyskanie inwestora 
to nie tylko kwestia strefy. Ogromna część to 
dobra współpraca z samorządem – dzielenie 
między siebie realizacji inwestycji czy fun-
damentów pod nią. Profesjonalizm z jakim 
samorządy negocjują, to, że potrafią błyska-
wicznie odpowiadać na pytanie, dostosowy-
wać się do zmian planów – to wszystko działa 
fenomenalnie. Inwestor czasami pyta o rze-
czy bardzo szczegółowe – którędy na danym 
odcinku będzie przebiegał gazociąg? Czy 
możliwe jest przeniesienie go? W ciągu jedne-
go dnia spółka gazowa dostarcza plany co jest 
możliwe, w jakim zakresie, ile to zajmie, jak 
długo potrwa wybudowanie bocznicy.

A te umiejętności negocjacyjne przydają 
się w życiu codziennym? Ja bym 
się pewnie targował z policjantami 
w sprawie mandatów.
Życie mnie nauczyło, że jeśli idzie o poli-
cjantów to należy spokojnie przyjmować, 
co dają. Szanuję funkcjonowanie różnych 
ludzi na różnych stanowiskach. Cenię sobie 
szacunek dla procedur. Służby porządkowe 

i ich procedury zapewniają pewną harmonię 
i porządek. Wiele osób oczekuje, że dla nich 
ktoś wyłamie się z regulaminu, a z drugiej 
strony mówią: jak to, po to są procedury, żeby 
ich przestrzegać. Relatywizacja podejścia jest 
najgorszą rzeczą w życiu publicznym, która 
wprowadza chaos. Umawiamy się, że są takie 
regulacje prawne i przestrzegamy ich wszy-
scy. Mamy wtedy prawo żądać, żeby w każdej 
sytuacji zostały spełniane. A tymczasem 
z jednej strony wkurzamy się, że ktoś nam 
ukradł radio z samochodu, z drugiej strony 
często chodzimy na rynek i kupujemy kra-
dzione, bo tak jest taniej. Nakręcamy popyt. 
Gdybyśmy bardzo narzucili sobie dyscyplinę, 
że nie tolerujemy takich zachowań nie tylko 
w stosunku do nas, byłoby dużo prościej. Dla-
tego usiłuję chociaż w tym małym zakresie 
nie negocjować, choćby dla własnego spoko-
ju. Oczywiście są takie momenty, że można, 
ale trzeba być świadomym granicy.

Przypomina sobie pani jakieś negocjacje, 
które były szalenie trudne?
Psychologicznie szalenie trudne były 
negocjacje z inwestorami z Japonii. A to 
dlatego, że jestem kobietą, co dla nich nie 
jest zwyczajne, bo wszystko prowadzą męż-
czyźni. A po drugie w Europie jest zupełnie 
inna kultura przedsiębiorczości, więc dla 
nich dostosowanie się było kłopotliwe. Na 
dodatek był to sam początek mojej pracy 
jako prezesa zarządu strefy. Na szczęście 
zespół miał już doświadczenie, bo negocja-
cje trwały od kilku miesięcy.

Zaskoczyła mnie pani tym, że Japończycy 
reagowali inaczej na kobietę u sterów.
Pozycja kobiety w Japonii w dalszym ciągu 
jest dość skomplikowana. Ale odnieśli-
śmy ogromny sukces, co potwierdziło się 
podczas uroczystości otwarcia fabryki. 
Japończycy mają taki zwyczaj, że otwierają 
beczułkę z sake – odbija się ją takim drew-
nianym młoteczkiem. Ten ceremoniał nosi 
nazwę „kigami wari”. Ku zdumieniu szefów 
wszystkich japońskich firm zostałam przez 
prezesa światowego koncernu elektronicz-
nego poproszona do grona osób, które będą 
otwierały tę beczułkę. A to się nigdy wcze-
śniej nie zdarzyło. Ja się nie spodziewałam 
tego wyróżnienia, wycofałam się w tłum, 
żeby nie stwarzać nienaturalnych dla Ja-
pończyków sytuacji. Byłam tak zaskoczona 
tym zaproszeniem, że z wrażenia uderzyłam 
młotkiem w beczułkę tak mocno, że wyla-
łam całą tę sake na siebie (śmiech). Dopiero 
potem uświadomiono mi, że był to prawie 
historyczny moment, bodaj pierwszy raz 
dopuszczono kobietę do takiej ceremonii.

Cały wywiad dostępny na Anywhere.pl 
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E N G L I S H T E X T

Negotiation broadens  
the mind

It is difficult to find someone who knows 
more about negotiations than Teresa 
Kamińska, Chairwoman of the Pomeranian 
Special Economic Zone.

Being the chairperson of the Pomeranian 
Special Economic Zone is a responsible job...
Like in the case of all 14 zones in Poland.

Do you feel the burden of responsibility?
There is a huge difference between function-
ing in public administration, regardless of its 
level, and functioning in business. Contrary 
to a popular belief, we are not subsidized 
from the national budget. Our company 
has to raise means for its maintenance and 
development itself and at the same time fulfil 
its statutory purposes, that is create new jobs 
and attract investors. It is a great challenge. 
And I must admit it is not simple, especially 
nowadays. We face very strong competition. 
While cooperation between zones in Poland is 
excellent, after all we have common interests, 
there is fierce competition between entities 
in Central and Eastern Europe. Support tools 
receive strong backing in other countries, 
and we in Poland discussed whether zones 
are actually needed or not. This has slightly 
slowed down both us and investors with their 
ideas because as long as there are no stable 
regulations, nobody will risk millions in in-
vesting. And on top of all that we need cooper-
ation and a good atmosphere created by local 
authorities, as well as a positive approach of 
government administration.

Negotiations like that with companies  
interested in investing within PSEZ  
must be tiring.
They are very difficult experiences, which at 
the same time broaden the mind a lot. Negoti-
ating with Japanese enterprises is completely 
different than negotiating with American 
ones... Today it often happens that talks take 
place between us and a company hired by the 
investor specially to conduct negotiations. 
I have to admit that I am uplifted by local 
governments – we have zones in such regions 
as Pomorskie, Zachodniopomorskie, Ku-
jawsko-Pomorskie and even Wielkopolskie. 
When I compare local authorities’ skills at 
attracting investors from seven years ago with 
the current ones, I see a radical difference. 
Attracting investors is not only a matter of 
a given zone. Cooperating with local authori-
ties, for example sharing duties related to re-
alizing investments or laying the foundations 

for them, is of huge importance too. Their 
professional way of handling negotiations and 
their ability to answer questions and adapt 
to changing plans with lighting speed – it all 
works perfectly. Inventors sometimes ask 
about the smallest details, for instance where 
the gas pipeline would run in a given area. 
And whether it is possible to move it. And 
within one day the gas company provides 
them with plans what is possible and to what 
extent, how much time is needed and how 
long it would take to build a siding.

Are these negotiation skills useful in 
everyday life? I would probably bargain 
with policemen over fines and tickets.
Life has taught me that as far as policemen 
are concerned, one should simply accept 
what they give. I respect the fact that there 
are people performing various jobs. I appre-
ciate respect for procedures. Policing ser-
vices and their procedures ensure certain 
harmony and order. Many expect them to 
ignore the rules for them, but on the other 
hand they still say that procedures have 
been established precisely to be followed. 
Relativizing one’s approach is the worst 
thing in public life and causes chaos. We 
agree on certain regulations and observe 
them, all of us. And then we have the right 
to demand that they are always complied 
with. And yet on the one hand we are 
annoyed that someone stole our car radio, 
and on the other we go to the market and 
buy stolen things because they are cheaper. 
We stimulate the demand. If we imposed 
discipline on ourselves and decided not to 
tolerate such behaviour not only towards 
ourselves, it would be much simpler. This is 
why I try not to negotiate in this sphere, at 
least for my own good. There are of course 

such moments when we can do it, but we 
have to be aware of the borderlines.

Can you think of any particular negotia-
tions that were incredibly difficult?
Negotiations with investors from Japan were 
psychologically extraordinarily difficult. And 
this is because I am a woman, which is not 
normal for them – it is men that run business 
there. And secondly, there is a completely 
different entrepreneurial culture in Europe 
so they found it difficult to adapt. Moreover, it 
was the very beginning of my job as the chair-
woman of the zone. Fortunately, the team was 
already experienced because the negotiations 
had been continuing for several months.

You surprised me when you said that  
the Japanese reacted differently to 
female leaders.
The position of women in Japan is still quite 
complicated. But we achieved a huge suc-
cess, which was proven during the opening 
ceremony of the factory. The Japanese 
practise a custom of opening a cask of sake, 
which is hit with a wooden hammer. The 
ceremony is called “kagami wari”. To the 
amazement of all chiefs of Japanese compa-
nies, I was invited by the chairman of a world 
electronic concern to the circle of people 
who would open the cask. And such a thing 
had never happened before. I did not expect 
such an honour. I withdrew into the crowd 
as to avoid creating unnatural situations for 
the Japanese. I was so surprised and amazed 
with this invitation that I hit the cask too hard 
and spilled all the sake on myself. (Laughs) 
Only later did they make me realize that it 
was almost a historical moment because it 
was probably the first time when a woman 
was admitted to such a ceremony.
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Firmy  
i Rynki

Hybrydowa 
TV pędzi 
do miliona

Jeszcze niedawno TVP zakładała, że mi-
lion użytkowników jej hybrydowej te-
lewizji może „pęknąć” w połowie tego 
roku. Już jednak widać, że stanie się to 
znacznie szybciej. –  W styczniu mie-
liśmy 971 tys. użytkowników, więc do 
przekroczenia miliona najprawdopo-
dobniej dojdzie już w lutym. To bardzo 
dobra zapowiedź na ten rok – cieszy się 
Wiesław Łodzikowski, dyrektor Ośrodka 
TVP Technologie. Oprócz TVP hybrydo-
wą telewizję oferuje w Polsce jeszcze tyl-
ko Grupa ZPR Media, nadawca Eski TV, 
Polo TV i Fokus TV. – W listopadzie mie-
liśmy ok. 650 tys. odbiorników podłą-
czonych do internetu, obecnie jest to już 
800 tys. Aktywnych użytkowników na-
szej platformy mamy 100 tys. [czyli nie-
mal 10 razy mniej niż TVP – red.] – mówi 
Bartosz Dorobiała, zastępca dyrektora 
technicznego w Grupie ZPR Media. Ta 
ostatnia uwaga ma znaczenie. Proble-

mem hybrydowej telewizji jest bowiem 
to, że choć Polacy chętnie kupują za-
awansowane technologicznie telewizory 
z dostępem do internetu (tylko na takich 
można oglądać hybrydową telewizję), 
wciąż najczęściej… w ogóle ich potem 
do internetu nie podłączają. Dlatego ZPR 
Media planują na marzec kampanię edu-
kacyjną informującą o HbbTV. 

ZPR Media mają w postaci hybrydo-
wej wszystkie swoje kanały, a od początku 
roku wdrażają usługę catch–up replay (oglą-
dany na żywo program można  
w dowolnym momencie cofnąć) i catch– 
–up archiwum (można z poziomu tele-

Rozkwit hybrydowej 
telewizji to dla nadawców 
możliwość zarabiania  
np. na reklamach.

wizora sięgnąć do archiwum starszych 
programów), wprowadziło też aplikacje 
towarzyszące (np. pogodową i z grami).
TVP ma na ten rok jeszcze szersze plany. 
Zamierza wpleść telewizję hybrydo-
wą w bardziej rozbudowany system 
TVP Multiscreen, w ramach które-
go hybrydową usługę będzie można 
odbierać także na laptopach, smart-
fonach, tabletach czy konsolach do 
gier. – Chcemy działać szeroko, aby 
w dostępie do interaktywnych usług 
hybrydowych i bogatej oferty pro-
gramowej TVP nie było żadnych ba-
rier – mówi Łodzikowski. TVP ma 
w ramach HbbTV również serwis 
wideo na żądanie oraz wirtualne 
kanały tematyczne, często urucha-
miane sezonowo lub w związku z ja-
kimiś wydarzeniami (takim kana-
łem była np. TVP Żagle, a obecnie 
jest TVP Bieszczady, w planach jest 

Lada dzień w Polsce będzie 1 mln użytkowników ogólnodostępnej hybrydowej telewizji TVP. 

Umożliwia ona łączenie telewizji z innymi usługami, np. zamówieniem pizzy za pomocą pilota.
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Telewizja hybry… co?
Telewizja hybrydowa, zwana w skró-
cie HbbTV (Hybrid Broadcast Broad-
band Television), to połączenie tra-
dycyjnego nadawania telewizyjnego 
z szerokopasmowym internetem. Widz 
w telewizorze z dostępem do sieci lub 
z dekoderem podpiętym do sygnału in-
ternetowego może odbierać na ekranie 
dodatkowe informacje (np. wybrać pilo-
tem dodatkowe opcje kanału), oglądać 
istniejące tylko na platformie hybrydo-
wej wideo na żądanie i dodatkowe ka-
nały telewizyjne. Telewizji hybrydowej 
towarzyszą interaktywne reklamy.

m.in. TVP Tatry). Mało tego, dostępne są też 
usługi specjalne, jak np. Regionalny System 
Ostrzegania, poprzez który można nada-
wać komunikaty i ostrzeżenia dla ludno-

ści, od połowy stycznia działa 
elektroniczny przewodnik 

po programie telewizyj-
nym (EPG) z podpowiedzią 

przygotowywaną dla konkret-
nych widzów. Oprócz tego publiczna 

telewizja testuje na hybrydowej platformie 
obraz 4K (wysokiej jakości) – testowy kanał 
nadający w tej rozdzielczości ma zostać 
uruchomiony w tym roku. W planach ma 
też udostępnienie hybrydowej telewizji dla 
kanału TVP Polonia (jest nadawany sate-
litarnie) odbieranej poza granicami kraju. 
– Myślę, że to perspektywa połowy roku – 
mówi Łodzikowski.

Choć milion to okrą-
gła liczba, problemem 
dla nadawców wciąż 
jest zasięg nowej usługi. 
– Dlatego że docieramy 
z nią wyłącznie do osób, 
które mają w domach 
naziemną telewizję cy-
frową – mówi Tomasz 
Choroszewski z Biura 
Reklamy TVP. Teore-
tycznie hybrydowa tele-
wizja mogłaby być ofe-
rowana tym, którzy mają 
wykupiony dostęp do telewizji kablowej 
i satelitarnej, ale ich operatorzy tego nie 
chcą. – Prowadzimy z operatorami te-
lewizji kablowych rozmowy, w których 
chcemy ich przekonać, aby udostęp-
nili usługi Platformy Hybrydowej TVP 
w swoich sieciach kablowych. Niestety, 
wśród wielu z nich nadal pokutuje prze-
konanie, że nasze interaktywne usługi, 
szczególnie np. wideo na żądanie, ofero-

wane w ramach Platformy Hybrydowej, 
są konkurencją dla tego, co oferują ope-
ratorzy kablowi. Tymczasem w Niem-
czech operatorzy kablówek i platform 

satelitarnych nie blokują 
HbbTV, a z usług telewizji 
hybrydowej różnych nadaw-
ców korzysta tam już ponad 
9,8 mln ludzi – mówi Wiesław 
Łodzikowski. – Moim zdaniem 
nie stanowimy dla operatorów 
kablowych żadnego bizneso-
wego zagrożenia – dodaje.

Problemem jest też to, że 
niektórzy producenci telewi-
zorów nie chcą włączać HbbTV 
w swoich telewizorach. Robi 
tak np. Samsung, który stawia 

na własne, konkurencyjne roz-
wiązanie – Smart TV. Na telewizorach Sam-
sunga z dostępem do internetu można 
korzystać jedynie ze specjalnych aplikacji, 
a nie z dowolnie konfiguro-
walnych opcji hybrydowych. 
– Szacujemy, że Samsung ma 
aktywną HbbTV tylko w ok. 
3 proc. swoich telewizorów. 
Gdyby miał ją w standar-
dzie, liczba użytkowników 
wzrosłaby nam od razu – 
mówi Dorobiała.

Im większy odbiór hy-
brydowej telewizji, tym 
chętniej będą korzysta-
li z niej reklamodawcy, 
co jest kluczowe do tego, 
by usługa spinała się biz-
nesowo. TVP od dwóch lat realizu-
je hybrydowe kampanie reklamowe. 
– Przez pierwsze lata uczyliśmy się je 
sprzedawać. W pierwszym roku dzia-
łania usługi była ona traktowana jak 
coś egzotycznego, „wisienka na tor-
cie” kampanii reklamowych. Obecnie 
z miesiąca na miesiąc pojawiają się już 
zainteresowani taką reklamą klienci 
z różnych branż – mówi Choroszewski. 
TVP zakłada, że w tym roku wydatki na 

reklamę na jej platformie hybrydowej 
wzrosną o 33 proc.

Jak można zarabiać na hybrydowej 
telewizji? – Po pierwsze, można udostęp-
niać sponsorowane aplikacje partnerów, 
takie, przez które można np. zamówić so-
bie pizzę czy taksówkę. Innym sposobem 
jest zamieszczanie reklam konwencjo-
nalnych, ale rozszerzonych o elementy 
interaktywne, czyli np. dawanie widzowi 
możliwości kliknięcia w reklamę i do-
konania jakiegoś wyboru lub udziele-
nia odpowiedzi na pytanie. Trzeci spo-
sób to emitowanie niezależnych reklam 
prezentowanych w różnych miejscach 
platformy. Jest też możliwość emitowa-
nia reklam poprzedzających materiały 
wideo udostępniane w ramach platfor-
my hybrydowej na żądanie – wylicza Do-
robiała. Kiedy będzie można zamówić 
przez pilota pizzę w TVP? – Możliwe jest 
wprowadzenie takiej usługi w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy. Tyle że hybrydowa 
telewizja jest jeszcze na tyle mała, że re-
alizowanie w niej lokalnej kampanii, bo 
pizzerie zwykle działają lokalnie, jest nie-
opłacalne – zauważa Choroszewski.

W hybrydowej telewizji Grupy ZPR 
Media na razie reklam nie ma. Ale są 
w planach. – Udostępnienie takich roz-
wiązań jak korzystanie ze smartfona jak 
z pilota to perspektywa maksymalnie 
półtora miesiąca – mówi Dorobiała. 

Poza TVP i ZPR Mediami „hybrydę” 
testowały już TVN i TV Puls, ale na ra-
zie nie przesądzają, czy i kiedy ją uru-

chomią. Nieprzekonane do 
hybrydowych usług są też 
Polsat i Cyfrowy Polsat. 
– Obecnie HbbTV nie jest 
w Polsce rozpowszechnio-
nym standardem. Odbior-
niki telewizyjne zdomino-
wała technologia smart TV, 
a operatorzy efektywnie 
dostarczają multimedial-
ne usługi dodatkowe za po-
średnictwem internetowych 
serwisów z wideo w sie-
ci, takich jak np. Ipla czy 
HBO Go – mówi Olga Zomer, 

rzeczniczka Cyfrowego Polsatu. – Będzie-
my się przyglądać rozwojowi technologii 
HbbTV, jednak dzisiaj nie widzimy w niej 
przewag czy wyróżników, które mogłyby 
w istotny sposób wzbogacić nasz biznes 
i doznania widzów związane z korzysta-
niem z naszej telewizji – dodaje. 

—  Magdalena Lemańska
Jednym słowem: Telewizja hybrydowa szybko 
się rozwija, ale przeszkadza jej w tym opór ze 
strony kablówek i platform satelitarnych.

„Z miesiąca na 
miesiąc pojawia 
się coraz więcej 

klientów  
z różnych branż 
zainteresowa-
nych reklamą 

w telewizji 
hybrydowej”.

Tyle mln osób korzysta z hybrydowej 
telewizji w Niemczech. Jej rozwój w Polsce 
dopiero się zaczyna.
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Ministerstwo Środowiska szykuje rewolucję w prawie wodnym. 

Dla wielu oznaczać to może, że będą musieli płacić za coś, co dotąd mieli za darmo.

Oficjalnie jest tak: najważniejsze cele no-
wej ustawy to uporządkowanie kompe-
tencji organów administracji wodnej, 
oddzielenie zarządzania infrastruktu-
rą wodną od gospodarowania wodami, 
uproszczenie prowadzenia polityki wod-
nej i finansowania całego systemu. Nie-
oficjalnie – musimy zbudować taki system 
opłat za korzystanie z wody, by był on 
powszechny. Chodzi o to, by wszyscy, 
którzy z wody korzystają, za to płacili. 
A dziś tak nie jest.

Resort środowiska wyjaśnia, że od 
czasu, gdy uchwalano obecnie obowiązu-
jące przepisy wodne, wiele się zmieniło. 
Dlatego potrzebna jest zmiana. „Nie tylko 
wprowadzono do naszego systemu praw-
nego przepisy Unii Europejskiej, ale także 
dostosowywaliśmy prawo do zmieniają-
cych się warunków społecznych i gospo-
darczych. Efektem tych dostosowań było 

ponad 50 nowelizacji prawa wodnego”  
– można przeczytać w jednym z ministe-
rialnych dokumentów. Resort dodaje,  
że częste zmiany uczyniły przepisy  
nieprzejrzystymi i złamały ich spójność.  
–  Dlatego przygotowaliśmy projekt.  
Będzie to prawny kręgosłup, 
na podstawie którego zbudowana  
zostanie nowa struktura administracji 
wodnej – przekonują urzędnicy.

O jednym na razie nie wspominają. 
Wśród celów zmiany przepisów założono 
nie tylko zmiany organizacyjne, ale rów-
nież „stopniowe odciążanie budżetu od 
kosztów utrzymania gospodarki wodnej”. 
Innymi słowy – przynajmniej częściowe 
przerzucenie ich na odbiorców, czyli de 
facto wprowadzenie nowego parapodat-
ku, który sprawi, że nie będzie już takich, 
którzy za wodę nie płacą. I to bez wzglę-
du na to, czy jest to wielka elektrownia 

wodna, zakład produkcyjny czy rolnik, 
który hoduje ryby. Wg wyliczeń eksper-
tów konieczność wciągnięcia do nowego 
systemu opłat może dotyczyć ok. 7 mln 
osób. Taka jest bowiem różnica między 
liczbą ludności obsługiwaną przez wodo-
ciągi i przez sieć kanalizacyjną.

Ministerstwo ujmuje to następująco: 
„Ważnym i wciąż nierozwiązanym proble-
mem jest niedofinansowanie gospodarki 
wodnej. Brakuje pieniędzy na utrzymanie 
infrastruktury wodnej, wykonuje się tylko 
prace najbardziej konieczne i mimo wie-
dzy, co trzeba zrobić, dominuje działanie 
akcyjne. Nie prowadzi się prac wtedy, kie-
dy powinny być zrealizowane, tylko wte-
dy, gdy niewykonanie ich grozi katastrofą. 
Z naszych analiz wynika, że zaniedbania 
wynikają wprost z braku odpowiednich 
środków. Można temu zaradzić. Dlatego 
proponujemy powstanie racjonalnego, 

Gdybyśmy nie 
przeprowadzili tej 
zmiany, UE mogłaby nam 
zablokować fundusze.

produkcji 1 MWh energii może sięgnąć ok. 
0,22 zł. Wg tej analizy hurtowe opłaty za 
wodę i ścieki mogą wzrosnąć o ok. 0,15 
proc. Likwidacja zwolnienia 
z poboru wody na cele rol-
nicze, np. dla hodowli ryb, 
może zaś zaskutkować ob-
ciążeniem ich hodowli opła-
tą, która wyniesie ok. 15 gr 
w przeliczeniu na 1 kg.

– Jesteśmy na etapie kon-
sultacji projektu, anali-
zy i przeglądu wszystkich 
uwag. Na bieżąco jesteśmy 
w kontakcie z samorząda-
mi i wszystkimi zaintereso-
wanymi stronami. Chcemy, 
by projekt został przyjęty 
przez parlament do wakacji, co przy tak 
obszernej zmianie jest zadaniem dość 
ambitnym, ale zależy nam, by z tym nie 
czekać – dodaje Gawłowski.

Wiceminister przyznaje, że koniecz-
ność przeprowadzenia zmian wynika nie 
tylko z faktów, na które resort wskazuje 
najczęściej. Prawda bowiem jest taka, że 
gdybyśmy nie zmienili naszych obecnych 
przepisów wodnych i nie dostosowali ich 
do rygorów, jakie nakłada w tym wzglę-
dzie prawo europejskie, Unia Europejska 
mogłaby zablokować nam uruchomie-
nie części funduszy. Normy UE wymaga-
ją m.in., by opłaty za korzystanie z wody 
były powszechne. U nas natomiast są 
grupy, takie jak choćby właśnie rolnicy, 
które dziś ich nie ponoszą. Dlatego też re-
sort chce dmuchać na zimne, by z tego 
powodu nagle nie okazało się, że jakichś 

pieniędzy z Brukseli nie dostaniemy pod 
pretekstem niedostosowania.

– Gdybyśmy nie przeprowadzili tej 
implementacji, Komisja Eu-
ropejska mogłaby nam za-
blokować część funduszy, 
jakie przyznała nam na cele 
środowiskowe – potwierdza 
Gawłowski. I wylicza poten-
cjalnie zagrożone obszary: 
700 mln euro na gospodarkę 
wodną i ochronę przeciw-
powodziową, 1,6 mld euro 
na gospodarkę wodno–ście-
kową, kilkaset milionów na 
transport wodny (oczywi-
ście też w euro) oraz kilka 
pomniejszych programów, 

na które zarezerwowane są mniejsze 
pieniądze. Razem – ok. 3 mld euro, czy-
li po aktualnym kursie ok. 12 mld zł. – 

Nie wiemy które, 
ale generalnie za-
grożone mogły-
by być wszystkie 
fundusze, które 
jakoś związane są 
z wodą – dodaje 
wiceminister śro-
dowiska. – Nie mo-
żemy sobie na to 
pozwolić. Dlatego 
też musimy wy-

konać wszystkie czynności, o których 
mowa, by nie było żadnych wątpliwości, 
czy prawo mamy dostosowane do norm 
europejskich.

Innymi słowy – ktoś, kto dziś za 
wodę nie płacił, będzie musiał wycią-
gnąć parę groszy z kieszeni. Ale staw-
ką są tu miliardy z Brukseli.

—  Karol Manys
Jednym słowem: Gdyby nie groźba blokady 
funduszy unijnych, reforma prawa wodnego 
i wprowadzenie nowej opłaty nie byłyby tak pilne.

„To prawda, opłaty za 
korzystanie z wody się 

pojawią (...). Dłużej nie da się 
już unikać tego obowiązku”.

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska

Musimy

Co ma się zmienić

W miejsce 15 urzędów, jakie 
dziś zajmują się gospodarką 
wodną, utworzonych zostanie 
6 jednostek. Osobne zarządy 
dostaną dorzecza Wisły i Odry. 
Równocześnie wszystkie rzeki 
zostaną przyporządkowane 
do konkretnych gospodarzy, 
którzy będą odpowiadać 
np. za ich zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe (dziś 
jest z tym problem). Od strony 
finansowej system ma być 
oparty na istniejących opłatach 
za korzystanie z wody. Ale ma 
stać się powszechny.

 

Analizy mówią,  
że tyle mln  

osób nie płaci  
dziś za korzystanie  

z wody.

 7

spójnego i efektywnego systemu finanso-
wania gospodarki wodnej”. To znów cytat 
z ministerialnych dokumentów.

Jak ma wyglądać system, o któ-
rym mówi resort? Ministerstwo wyja-
śnia, że oparty ma być na dość skom-
plikowanych, istniejących już opłatach 
za korzystanie ze środowiska. – Chodzi 
o wprowadzenie zasady, że pieniądze 
z wody zostają w wodzie – wyjaśnia 
„Businessweekowi” Stanisław Gawłow-
ski, wiceminister środowiska odpowie-
dzialny za projekt. Nowy system ma być 
finansowany z opłat za pobór wód, które 
stanowią obecnie przychód narodowe-
go i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Co to 
oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? 
Albo nic, albo opłaty. Nic, jeśli je wnosił, 
np. w cenie wody czerpanej z wodocią-
gu. Nowe obciążenie – jeśli tego nie robił.

– To prawda, opłaty za korzystanie 
z wody się pojawią. De facto już powinni-
śmy je w Polsce mieć, bo obowiązują nas 
od momentu przystąpienia do Unii, czyli 
od przeszło 10 lat. Dlatego nie da się już 
dłużej unikać tego obowiązku – przyznaje 
Gawłowski. Od razu jednak uspokaja, że 
nie będą to duże kwoty. – Szukamy takie-
go rozwiązania, by system był nie tylko 
prosty, ale i tani – dodaje. 

O jakich pieniądzach mowa? Na temat 
stawek resort na razie milczy. Jego biuro 
prasowe wyjaśnia, że trwają jeszcze analizy 
i dokładnych wyliczeń nie ma. Z naszych 
informacji wynika, że dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego, które dotąd za 
wodę nie płaciło, nowa opłata ma być liczo-
na raczej w pojedyn-
czych złotówkach 
albo wręcz groszach. 
Kilkuset złotych 
może sięgać w przy-
padku przedsię-
biorstw rolnych, któ-
re zużywają tysiące 
hektolitrów, np. do 
sztucznego nawad-
niania pól. 

– Sposób pobo-
ru i wysokość kwot 
dopiero ustalamy. Na pewno nie ma in-
tencji, by kogokolwiek łupić. Nie chcemy 
nikogo doprowadzić do bankructwa, ale 
musimy wypełnić dyrektywy – podsu-
mowuje Gawłowski. 

Z analiz prof. Krzysztofa Berbeka z Ka-
tedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie wynika, że stawka nowej opłaty dla 
tzw. wody chłodniczej może wynosić ok. 
54 zł za pobór 1000 l. Obciążenie kosztów 

 

Tyle gr obciążenia 
w przeliczeniu na  

1 kg ryby może dać 
likwidacja 

zwolnienia z opłat 
dla hodowców.
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Ministerstwo Środowiska szykuje rewolucję w prawie wodnym. 

Dla wielu oznaczać to może, że będą musieli płacić za coś, co dotąd mieli za darmo.

Oficjalnie jest tak: najważniejsze cele no-
wej ustawy to uporządkowanie kompe-
tencji organów administracji wodnej, 
oddzielenie zarządzania infrastruktu-
rą wodną od gospodarowania wodami, 
uproszczenie prowadzenia polityki wod-
nej i finansowania całego systemu. Nie-
oficjalnie – musimy zbudować taki system 
opłat za korzystanie z wody, by był on 
powszechny. Chodzi o to, by wszyscy, 
którzy z wody korzystają, za to płacili. 
A dziś tak nie jest.

Resort środowiska wyjaśnia, że od 
czasu, gdy uchwalano obecnie obowiązu-
jące przepisy wodne, wiele się zmieniło. 
Dlatego potrzebna jest zmiana. „Nie tylko 
wprowadzono do naszego systemu praw-
nego przepisy Unii Europejskiej, ale także 
dostosowywaliśmy prawo do zmieniają-
cych się warunków społecznych i gospo-
darczych. Efektem tych dostosowań było 

ponad 50 nowelizacji prawa wodnego”  
– można przeczytać w jednym z ministe-
rialnych dokumentów. Resort dodaje,  
że częste zmiany uczyniły przepisy  
nieprzejrzystymi i złamały ich spójność.  
–  Dlatego przygotowaliśmy projekt.  
Będzie to prawny kręgosłup, 
na podstawie którego zbudowana  
zostanie nowa struktura administracji 
wodnej – przekonują urzędnicy.

O jednym na razie nie wspominają. 
Wśród celów zmiany przepisów założono 
nie tylko zmiany organizacyjne, ale rów-
nież „stopniowe odciążanie budżetu od 
kosztów utrzymania gospodarki wodnej”. 
Innymi słowy – przynajmniej częściowe 
przerzucenie ich na odbiorców, czyli de 
facto wprowadzenie nowego parapodat-
ku, który sprawi, że nie będzie już takich, 
którzy za wodę nie płacą. I to bez wzglę-
du na to, czy jest to wielka elektrownia 

wodna, zakład produkcyjny czy rolnik, 
który hoduje ryby. Wg wyliczeń eksper-
tów konieczność wciągnięcia do nowego 
systemu opłat może dotyczyć ok. 7 mln 
osób. Taka jest bowiem różnica między 
liczbą ludności obsługiwaną przez wodo-
ciągi i przez sieć kanalizacyjną.

Ministerstwo ujmuje to następująco: 
„Ważnym i wciąż nierozwiązanym proble-
mem jest niedofinansowanie gospodarki 
wodnej. Brakuje pieniędzy na utrzymanie 
infrastruktury wodnej, wykonuje się tylko 
prace najbardziej konieczne i mimo wie-
dzy, co trzeba zrobić, dominuje działanie 
akcyjne. Nie prowadzi się prac wtedy, kie-
dy powinny być zrealizowane, tylko wte-
dy, gdy niewykonanie ich grozi katastrofą. 
Z naszych analiz wynika, że zaniedbania 
wynikają wprost z braku odpowiednich 
środków. Można temu zaradzić. Dlatego 
proponujemy powstanie racjonalnego, 

Gdybyśmy nie 
przeprowadzili tej 
zmiany, UE mogłaby nam 
zablokować fundusze.

produkcji 1 MWh energii może sięgnąć ok. 
0,22 zł. Wg tej analizy hurtowe opłaty za 
wodę i ścieki mogą wzrosnąć o ok. 0,15 
proc. Likwidacja zwolnienia 
z poboru wody na cele rol-
nicze, np. dla hodowli ryb, 
może zaś zaskutkować ob-
ciążeniem ich hodowli opła-
tą, która wyniesie ok. 15 gr 
w przeliczeniu na 1 kg.

– Jesteśmy na etapie kon-
sultacji projektu, anali-
zy i przeglądu wszystkich 
uwag. Na bieżąco jesteśmy 
w kontakcie z samorząda-
mi i wszystkimi zaintereso-
wanymi stronami. Chcemy, 
by projekt został przyjęty 
przez parlament do wakacji, co przy tak 
obszernej zmianie jest zadaniem dość 
ambitnym, ale zależy nam, by z tym nie 
czekać – dodaje Gawłowski.

Wiceminister przyznaje, że koniecz-
ność przeprowadzenia zmian wynika nie 
tylko z faktów, na które resort wskazuje 
najczęściej. Prawda bowiem jest taka, że 
gdybyśmy nie zmienili naszych obecnych 
przepisów wodnych i nie dostosowali ich 
do rygorów, jakie nakłada w tym wzglę-
dzie prawo europejskie, Unia Europejska 
mogłaby zablokować nam uruchomie-
nie części funduszy. Normy UE wymaga-
ją m.in., by opłaty za korzystanie z wody 
były powszechne. U nas natomiast są 
grupy, takie jak choćby właśnie rolnicy, 
które dziś ich nie ponoszą. Dlatego też re-
sort chce dmuchać na zimne, by z tego 
powodu nagle nie okazało się, że jakichś 

pieniędzy z Brukseli nie dostaniemy pod 
pretekstem niedostosowania.

– Gdybyśmy nie przeprowadzili tej 
implementacji, Komisja Eu-
ropejska mogłaby nam za-
blokować część funduszy, 
jakie przyznała nam na cele 
środowiskowe – potwierdza 
Gawłowski. I wylicza poten-
cjalnie zagrożone obszary: 
700 mln euro na gospodarkę 
wodną i ochronę przeciw-
powodziową, 1,6 mld euro 
na gospodarkę wodno–ście-
kową, kilkaset milionów na 
transport wodny (oczywi-
ście też w euro) oraz kilka 
pomniejszych programów, 

na które zarezerwowane są mniejsze 
pieniądze. Razem – ok. 3 mld euro, czy-
li po aktualnym kursie ok. 12 mld zł. – 

Nie wiemy które, 
ale generalnie za-
grożone mogły-
by być wszystkie 
fundusze, które 
jakoś związane są 
z wodą – dodaje 
wiceminister śro-
dowiska. – Nie mo-
żemy sobie na to 
pozwolić. Dlatego 
też musimy wy-

konać wszystkie czynności, o których 
mowa, by nie było żadnych wątpliwości, 
czy prawo mamy dostosowane do norm 
europejskich.

Innymi słowy – ktoś, kto dziś za 
wodę nie płacił, będzie musiał wycią-
gnąć parę groszy z kieszeni. Ale staw-
ką są tu miliardy z Brukseli.

—  Karol Manys
Jednym słowem: Gdyby nie groźba blokady 
funduszy unijnych, reforma prawa wodnego 
i wprowadzenie nowej opłaty nie byłyby tak pilne.

„To prawda, opłaty za 
korzystanie z wody się 

pojawią (...). Dłużej nie da się 
już unikać tego obowiązku”.

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska

Musimy

Co ma się zmienić

W miejsce 15 urzędów, jakie 
dziś zajmują się gospodarką 
wodną, utworzonych zostanie 
6 jednostek. Osobne zarządy 
dostaną dorzecza Wisły i Odry. 
Równocześnie wszystkie rzeki 
zostaną przyporządkowane 
do konkretnych gospodarzy, 
którzy będą odpowiadać 
np. za ich zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe (dziś 
jest z tym problem). Od strony 
finansowej system ma być 
oparty na istniejących opłatach 
za korzystanie z wody. Ale ma 
stać się powszechny.
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spójnego i efektywnego systemu finanso-
wania gospodarki wodnej”. To znów cytat 
z ministerialnych dokumentów.

Jak ma wyglądać system, o któ-
rym mówi resort? Ministerstwo wyja-
śnia, że oparty ma być na dość skom-
plikowanych, istniejących już opłatach 
za korzystanie ze środowiska. – Chodzi 
o wprowadzenie zasady, że pieniądze 
z wody zostają w wodzie – wyjaśnia 
„Businessweekowi” Stanisław Gawłow-
ski, wiceminister środowiska odpowie-
dzialny za projekt. Nowy system ma być 
finansowany z opłat za pobór wód, które 
stanowią obecnie przychód narodowe-
go i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Co to 
oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? 
Albo nic, albo opłaty. Nic, jeśli je wnosił, 
np. w cenie wody czerpanej z wodocią-
gu. Nowe obciążenie – jeśli tego nie robił.

– To prawda, opłaty za korzystanie 
z wody się pojawią. De facto już powinni-
śmy je w Polsce mieć, bo obowiązują nas 
od momentu przystąpienia do Unii, czyli 
od przeszło 10 lat. Dlatego nie da się już 
dłużej unikać tego obowiązku – przyznaje 
Gawłowski. Od razu jednak uspokaja, że 
nie będą to duże kwoty. – Szukamy takie-
go rozwiązania, by system był nie tylko 
prosty, ale i tani – dodaje. 

O jakich pieniądzach mowa? Na temat 
stawek resort na razie milczy. Jego biuro 
prasowe wyjaśnia, że trwają jeszcze analizy 
i dokładnych wyliczeń nie ma. Z naszych 
informacji wynika, że dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego, które dotąd za 
wodę nie płaciło, nowa opłata ma być liczo-
na raczej w pojedyn-
czych złotówkach 
albo wręcz groszach. 
Kilkuset złotych 
może sięgać w przy-
padku przedsię-
biorstw rolnych, któ-
re zużywają tysiące 
hektolitrów, np. do 
sztucznego nawad-
niania pól. 

– Sposób pobo-
ru i wysokość kwot 
dopiero ustalamy. Na pewno nie ma in-
tencji, by kogokolwiek łupić. Nie chcemy 
nikogo doprowadzić do bankructwa, ale 
musimy wypełnić dyrektywy – podsu-
mowuje Gawłowski. 

Z analiz prof. Krzysztofa Berbeka z Ka-
tedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie wynika, że stawka nowej opłaty dla 
tzw. wody chłodniczej może wynosić ok. 
54 zł za pobór 1000 l. Obciążenie kosztów 
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„Reklamodawcy coraz 
chętniej sięgają po 
Instagram. Ale na to 
trzeba mieć pomysł”. 

Firma Brandy Melville uznawana jest 
obecnie za jedną z „najgorętszych” odzie-
żowych marek dla nastolatek na rynku 
amerykańskim. 11–letnia Lola Yerton po 
raz pierwszy usłyszała o niej od swojej 
starszej siostry pół roku temu. Obecnie 
sprawdza stronę internetową firmy co-
dziennie – a kupuje online lub w zwy-
kłym sklepie. – Lubię styl ludzi pracują-
cych w tej firmie. Kupowanie ubrań jest 
łatwe, wiele z nich dostępnych jest tylko 
w jednym rozmiarze – ekscytuje się Lola. 

Z perspektywy osoby dorosłej – mar-
ka jak każda inna. Ceny przystępne. 
I tyle. Jakim sposobem firmie udało się 
zrobić coś takiego, że nastolatki oszalały? 
Odpowiedź: Instagram.

Brandy Melville prowadzi obecnie 
45 sklepów w USA, Kanadzie i Euro-
pie. Wszystkie mają bardzo dyskretny 

szyld, a firma nie korzysta z żadnej 
z form tradycyjnej reklamy. Promuje 
się w zasadzie tylko w mediach spo-
łecznościowych. Ale o ile jej konto na 
Twitterze ma 65 tys. followersów, a na 
Facebooku markę polubiło 218 tys. 
osób, o tyle jej główny profil na Insta-
gramie ma aż 2,2 mln obserwujących.

Serwis ten działa na rynku od 2010 
roku. Oferuje głównie możliwość publiko-
wania fotek. Urodziło ci się dziecko? Pies 
zrobił coś głupiego? Jesteś na wakacjach 
i chcesz się pochwalić znajomym? Co-

raz więcej osób na świecie wykorzystuje 
do tego celu już nie tylko Facebooka, ale 
także – lub przede wszystkim – Instagra-
ma. Przy czym zdaniem swych wiernych 
użytkowników daje on znacznie więcej 
niż tylko możliwość dorzucania zdjęć. 

Fotki można bo-
wiem zmieniać za 
pomocą rozmaitych 
filtrów, a sam ich 
kształt nawiązuje 
do klimatów sprzed 
dekad, stosowa-
nych choćby w apa-
ratach Polaroid. 

W 2012 roku 
firmę (zatrudnia-
jącą wtedy ledwie 
kilkanaście osób) 
kupił potentat – 

 

Ten poziom 
światowa liczba 
użytkowników 

Instagrama 
przekroczyła 

w grudniu. Jest ich 
już zatem więcej  
niż na Twitterze.

300
MLN

Sterta głupich zdjęć, portal dla celebrytów – tak bywał postrzegany młodszy brat Facebooka. 

Dziś jest już istotnym kanałem promocji dla firm. I miejscem kreowania nowych marek.

Facebook. Niedługo 
potem Instagram zy-

skał negatywny rozgłos 
– wprowadził kontrower-

syjny regulamin godzący m.in. 
w prywatność użytkowników (rościł 
w nim sobie prawo do wykorzystywa-
nia wszystkich publikowanych zdjęć 
oraz danych i informacji związanych 
z konkretnymi użytkownikami np. 
do celów kampanii reklamowych – 
co teoretycznie dawało mu prawa do 

użycia również 
wizerunku osób, 
które przypadko-
wo znalazły się na 
fotografiach). Po 
gigantycznej awan-
turze i masowym 
zamykaniu kont 
(w ciągu miesią-
ca mogło ich znik-
nąć nawet 10 mln) 
firma wycofała się 
z propozycji 
i zaczęła odbu-
dowywać po-

pularność. Jesz-
cze w 2013 roku 

Instagram średnio 
tygodniowo miał led-

wie 17 mln wejść – Facebo-
ok z ok. 2 mld był poza zasię-

giem, ale nawet Twitter z 67 mln 
prezentował się znacznie lepiej. 

Jednak gdy na masową skalę profile 
zaczęły zakładać gwiazdy jak Beyoncé 

czy Taylor Swift 
i chwalić się tam 
swoimi zdjęcia-
mi, machina na-
gle przyspieszy-
ła. Wkrótce serwis 
zyskał wizerunek 
platformy dla cele-
brytów, informują-
cych w ten sposób 
o absolutnie każ-
dym szczególe ze 
swojego życia pry-

watnego. Efekt? W grudniu 2014 roku 
firma poinformowała, że liczba użytkow-
ników Instagrama przekroczyła 300 mln 

– ma on ich już zatem więcej niż konku-
rencyjny (przynajmniej do pewnego 
stopnia) Twitter. „Dziennie na naszym 
serwisie zamieszczanych jest ponad 70 
mln zdjęć i filmów” – napisał na firmo-
wym blogu prezes Kevin Systrom. 

– Obecnie nakłada się na 
siebie kilka trendów. Wzra-
sta popularność smart-
fonów, maleje znaczenie 
kompaktowych aparatów 
fotograficznych i rośnie 

liczba zdjęć, 
które każdego 
dnia robią mi-
liardy ludzi na 
całym świecie – 
mówi Krzysz-
tof Majkowski, 
doradca bizne-
sowy firmy Ge-
mius. – W efek-
cie smartfony 
przejmują funk-
cję prostych 
aparatów, 
a stąd już tylko 
krok do korzystania z aplika-
cji, które na takim smartfo-
nie posiadamy. Jedną z nich 
coraz częściej jest Instagram 
– dodaje.

Nic dziwnego, że serwis 
z takim potencjałem do-

 

Tylu użytkowników 
Instagram miał 

w Polsce w listopa- 
dzie 2014 roku (wg 

Megapanel PBI/
Gemius). To oznacza 

10,6–procentowy 
zasięg wśród 
internautów. 

 2,3
MLN

3 grosze
Paulina Przetacka, 
dom mediowy  
Carat Polska

Instagram to dobre narzędzie  
do promocji?  

Marki coraz chętniej sięgają po Instagrama.  
I bardzo dobrze, ponieważ można tu przeprowa-
dzić bardzo ciekawe, nietuzinkowe kampanie. 
Ale na marketingową obecność w tym kanale 
trzeba mieć pomysł, nie wystarczy przekopiowa-
nie zdjęć z Facebooka. 

Czy Instagram może stać się ważniejszy dla 
marketerów niż inne serwisy social media?  
Działania w tym kanale stanowią obecnie 
raczej wisienkę na torcie. Ale jeśli są dobrze 
przemyślane i zaplanowane, to podkreślają 
innowacyjność marki. Pozwalają jej na 
bezpośredni dialog z konsumentami  
i budowanie ich lojalności.
— Rozmawiał Piotr Mazurkiewicz

Jaki to może być pomysł? 

Komunikacja marek na Instagramie jest ściśle 
wizerunkowa i skupia się na dostarczeniu 
grupie docelowej interesujących, unikalnych 
treści. Musi to być jednak coś nowego, 
innowacyjnego i angażującego. Dobrze 
sprawdzają się zdjęcia tzw. behind the scenes, 
czy to z różnego rodzaju wydarzeń, etapów 
produkcji, czy po prostu czegoś, czego 
użytkownik na co dzień nie jest w stanie 
zobaczyć gdzie indziej. A także konkursy, zaba-
wy czy nawet gry. 

Marka Brandy 
Melville zawdzięcza 

Instagramowi 
popularność wśród 
nastolatków w USA.

 

Mniej więcej  
tyle zdjęć i filmów 
zamieszczanych  

jest dziennie  
na Instagramie. 

70
MLN

„Instagram 
korzysta na tym, 
że obecnie 
nakłada się na 
siebie kilka 
trendów. Wzrasta 
popularność 
smartfonów, 
maleje znaczenie 
kompaktowych 
aparatów 
fotograficznych 
i rośnie liczba 
zdjęć, które 
każdego dnia robią 
miliardy ludzi na 
całym świecie”.

– Krzysztof 
Majkowski, doradca 
biznesowy 
Gemiusa
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„Reklamodawcy coraz 
chętniej sięgają po 
Instagram. Ale na to 
trzeba mieć pomysł”. 
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Ten poziom 
światowa liczba 
użytkowników 

Instagrama 
przekroczyła 

w grudniu. Jest ich 
już zatem więcej  
niż na Twitterze.

300
MLN
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perfum Si nawiązała współpracę z blo-
gerką Chiarą Ferragni, dzięki czemu 
udało jej się dotrzeć do ponad 2 mln ob-
serwujących jej profil na Instagramie. 

W Polsce wg badania Megapanel PBI/
Gemius (za listopad 2014 roku) Instagram 
miał ponad 2,3 mln użytkowników – to 
10,6 proc. zasięgu wśród internautów. 
Nie jest to porywający wynik – co więcej, 
odwiedza go podobna liczba użytkowni-
ków co w czerwcu minionego roku. Tyle 
że w przypadku tego typu serwisów ba-
dania Megapanelu są mało reprezenta-
tywne – bo ludzie przeglądają je głównie 
w aplikacji na swoim smartfonie, a to nie 
jest mierzone. Dla marketerów oznacza to 
przede wszystkim, że wszelkie treści, któ-
re miałyby się znaleźć na Instagramie (lub 
do których miałby on prowadzić), powin-
ny być zaprojektowane głównie z myślą 
o platformach mobilnych.

Swoje profile na tym serwisie mają 
już w zasadzie wszystkie marki odzie-
żowe działające w Polsce – zarówno 
młodzieżowe, jak i te z wyższej półki. 
Z reguły jest to masa zdjęć kolekcji, ale 
także materiały pokazujące kulisy ich 
powstawania czy obrazy z zaplecza, np. 
sesji zdjęciowych lub pokazów mody. 
– Na portalu Instagram komunikujemy 
głównie treści związane z tzw. światem 
marki – mówi Grzegorz Chyła, brand 
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strzegli marketerzy. – Świetną kampa-
nię reklamową przeprowadził Kellogg 
w Szwecji. W Sztokholmie powstał spe-
cjalny sklep, Instashop, gdzie można było 
przyjść ze swoim zdjęciem z pudełkiem 
płatków śniadaniowych i wymienić je 
na nowe pudełko. Efektem był ogromny 
wzrost popularności tej marki w Szwecji – 
mówi Marcin Kotlarek, partner i dyrektor 
zarządzający firmy doradczej Boston Con-
sulting Group w Polsce. 

Wspomniany wcześniej przypadek 
wypromowania ubrań Brandy Melvil-
le pokazuje, że Instagram może dać na-
prawdę mocną dźwignię promocyjną. 
W tym przypadku firma wykorzysta-
ła nadreprezentację nastolatków wśród 
użytkowników Instagrama. I trafiła do 
nich w chwili, gdy konkurencyjne duże 
marki odzieżowe w USA – jak Delia, 
Aeropostale czy Abercrombie & Fitch 
– mają problemy i masowo zamykają 
placówki. – Te marki nie ewoluowały, 
a obecne nastolatki konsumują treści 
znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógł 
prognozować – mówi Sarah Owen z no-
wojorskiego WGSN zajmującego się tren-
dami wśród młodzieży. Statystyczny 
amerykański nastolatek rocznie wydaje 
3 tys. dol. – 21 proc. z tej kwoty właśnie 
na ubrania. Niby niewiele. Ale dla mar-
ki, która szczególną popularność zyska-
ła wśród nastoletnich 
dziewcząt kupujących 
głównie online, okazu-
je się wystarczająco. 

Wśród podanych 
przez naszych roz-
mówców przykładów 
udanych promocji jest 
akcja marki Marc Ja-
cobs (odzież i akce-
soria) –poprzez swój 
profil na Instagramie 
firma przeprowadza-
ła casting do jesiennej 
kampanii reklamo-
wej, nakłaniając aspi-
rujących modeli do ta-
gowania swoich zdjęć 
hashtagiem #CastMe-
Marc. Efekt to 70 tys. 
oznaczonych zdjęć, 
spośród których mar-
ka wybrała 30 osób do 
kampanii. 

Dobre wyniki daje 
również nawiązanie 
współpracy z oso-
bami wpływowymi 
i popularnymi wśród 
grupy docelowej. Wy-
korzystała to marka 
Armani – do promocji 
swoich najnowszych 

manager House. – Pokazujemy zdjęcia 
z koncertów, których partnerem jest 
marka, organizujemy konkursy promo-
wane równolegle w innych kanałach 
social media. Instagram wykorzystuje-
my zatem przede 
wszystkim do 
działań wizerun-
kowych, unikamy 
natomiast komu-
nikatów stricte 
promocyjnych 
i sprzedażowych 
– tłumaczy.

Wojciech Piotr 
Onak, brand ma-
nager Mohito, 
mówi, że jego 
firma dostrze-
gła stale rosnącą 
popularność In-
stagrama, „który 
staje się jednym 
z najczęściej uży-
wanych mediów 
społecznościo-
wych na całym 
świecie i stanowi 
dużą konkuren-
cję dla Facebo-
oka”. A jego siła 
rażenia zwiększa się wraz 
z rosnącą popularnością 
urządzeń mobilnych. – Za-
uważyliśmy to i dlatego 
promocję kolekcji zapro-
jektowanej przez Anję Rubik 
dla Mohito wsparliśmy właśnie działa-
niami na Instagramie. W komunikacji 
marketingowej zarówno w prasie, in-
ternecie, jak i na nośnikach outdooro-
wych pokazywaliśmy, że oznaczając 
zdjęcia #AnjaRubikxMohito, klientki 
mogą zaprezentować swoje stylizacje 
wszystkim osobom zainteresowanym 
kolekcją – mówi Onak. 

Firma zdecydowała się także na nie-
standardową akcję. Kilka tygodni przed 
premierą kolekcji poprosiła zaprzyjaź-
nione celebrytki, aby włożyły koszulkę, 
zrobiły sobie w niej selfie i opublikowa-
ły je na swoich profilach pod hasłem:  
#AnjaRubikxMohito.  
– Początkowo zakładaliśmy, że akcja bę-
dzie miała charakter elitarny, jednak 
okazało się, że zostaliśmy wręcz zasy-
pani zdjęciami klientek w koszulkach 
z logo kolekcji – dodaje Onak. – Dzięki ta-
kiemu działaniu dotarliśmy do wieloty-
sięcznej grupy kobiet, które rzeczywiście 
były zainteresowane jej zakupem.

— Piotr Mazurkiewicz, Lisa Marsh
Jednym słowem: Skok popularności 
Instagrama i udane kampanie świadczą o tym, 
że serwis ten ma już potencjał marketingowy.

A to polski przykład kampanii na Instagramie.

„Jak komunikować się 
przez platformy 
społecznościowe? 
Okazuje się, że 
oczekiwania konsu-
mentów zdecydowanie 
różnią się od tego, co 
myślą same firmy. 
Nasze badania 
pokazują to wyraźnie. 
Np. 61 proc. respon-
dentów z korporacji 
uważa, że ich klienci 
pragną »czuć się  
w social media częścią 
społeczności«. 
Tymczasem zaledwie 
22 proc. konsumentów 
faktycznie tego 
właśnie oczekuje.  
W rzeczywistości 
klientów najbardziej 
interesują  
informacje o przece-
nach  
i nowościach”. 

– Marcin Kotlarek, BCG 
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Technologie

strzegli marketerzy. – Świetną kampa-
nię reklamową przeprowadził Kellogg 
w Szwecji. W Sztokholmie powstał spe-
cjalny sklep, Instashop, gdzie można było 
przyjść ze swoim zdjęciem z pudełkiem 
płatków śniadaniowych i wymienić je 
na nowe pudełko. Efektem był ogromny 
wzrost popularności tej marki w Szwecji – 
mówi Marcin Kotlarek, partner i dyrektor 
zarządzający firmy doradczej Boston Con-
sulting Group w Polsce. 

Wspomniany wcześniej przypadek 
wypromowania ubrań Brandy Melvil-
le pokazuje, że Instagram może dać na-
prawdę mocną dźwignię promocyjną. 
W tym przypadku firma wykorzysta-
ła nadreprezentację nastolatków wśród 
użytkowników Instagrama. I trafiła do 
nich w chwili, gdy konkurencyjne duże 
marki odzieżowe w USA – jak Delia, 
Aeropostale czy Abercrombie & Fitch 
– mają problemy i masowo zamykają 
placówki. – Te marki nie ewoluowały, 
a obecne nastolatki konsumują treści 
znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógł 
prognozować – mówi Sarah Owen z no-
wojorskiego WGSN zajmującego się tren-
dami wśród młodzieży. Statystyczny 
amerykański nastolatek rocznie wydaje 
3 tys. dol. – 21 proc. z tej kwoty właśnie 
na ubrania. Niby niewiele. Ale dla mar-
ki, która szczególną popularność zyska-
ła wśród nastoletnich 
dziewcząt kupujących 
głównie online, okazu-
je się wystarczająco. 

Wśród podanych 
przez naszych roz-
mówców przykładów 
udanych promocji jest 
akcja marki Marc Ja-
cobs (odzież i akce-
soria) –poprzez swój 
profil na Instagramie 
firma przeprowadza-
ła casting do jesiennej 
kampanii reklamo-
wej, nakłaniając aspi-
rujących modeli do ta-
gowania swoich zdjęć 
hashtagiem #CastMe-
Marc. Efekt to 70 tys. 
oznaczonych zdjęć, 
spośród których mar-
ka wybrała 30 osób do 
kampanii. 

Dobre wyniki daje 
również nawiązanie 
współpracy z oso-
bami wpływowymi 
i popularnymi wśród 
grupy docelowej. Wy-
korzystała to marka 
Armani – do promocji 
swoich najnowszych 

manager House. – Pokazujemy zdjęcia 
z koncertów, których partnerem jest 
marka, organizujemy konkursy promo-
wane równolegle w innych kanałach 
social media. Instagram wykorzystuje-
my zatem przede 
wszystkim do 
działań wizerun-
kowych, unikamy 
natomiast komu-
nikatów stricte 
promocyjnych 
i sprzedażowych 
– tłumaczy.

Wojciech Piotr 
Onak, brand ma-
nager Mohito, 
mówi, że jego 
firma dostrze-
gła stale rosnącą 
popularność In-
stagrama, „który 
staje się jednym 
z najczęściej uży-
wanych mediów 
społecznościo-
wych na całym 
świecie i stanowi 
dużą konkuren-
cję dla Facebo-
oka”. A jego siła 
rażenia zwiększa się wraz 
z rosnącą popularnością 
urządzeń mobilnych. – Za-
uważyliśmy to i dlatego 
promocję kolekcji zapro-
jektowanej przez Anję Rubik 
dla Mohito wsparliśmy właśnie działa-
niami na Instagramie. W komunikacji 
marketingowej zarówno w prasie, in-
ternecie, jak i na nośnikach outdooro-
wych pokazywaliśmy, że oznaczając 
zdjęcia #AnjaRubikxMohito, klientki 
mogą zaprezentować swoje stylizacje 
wszystkim osobom zainteresowanym 
kolekcją – mówi Onak. 

Firma zdecydowała się także na nie-
standardową akcję. Kilka tygodni przed 
premierą kolekcji poprosiła zaprzyjaź-
nione celebrytki, aby włożyły koszulkę, 
zrobiły sobie w niej selfie i opublikowa-
ły je na swoich profilach pod hasłem:  
#AnjaRubikxMohito.  
– Początkowo zakładaliśmy, że akcja bę-
dzie miała charakter elitarny, jednak 
okazało się, że zostaliśmy wręcz zasy-
pani zdjęciami klientek w koszulkach 
z logo kolekcji – dodaje Onak. – Dzięki ta-
kiemu działaniu dotarliśmy do wieloty-
sięcznej grupy kobiet, które rzeczywiście 
były zainteresowane jej zakupem.

— Piotr Mazurkiewicz, Lisa Marsh
Jednym słowem: Skok popularności 
Instagrama i udane kampanie świadczą o tym, 
że serwis ten ma już potencjał marketingowy.

A to polski przykład kampanii na Instagramie.

„Jak komunikować się 
przez platformy 
społecznościowe? 
Okazuje się, że 
oczekiwania konsu-
mentów zdecydowanie 
różnią się od tego, co 
myślą same firmy. 
Nasze badania 
pokazują to wyraźnie. 
Np. 61 proc. respon-
dentów z korporacji 
uważa, że ich klienci 
pragną »czuć się  
w social media częścią 
społeczności«. 
Tymczasem zaledwie 
22 proc. konsumentów 
faktycznie tego 
właśnie oczekuje.  
W rzeczywistości 
klientów najbardziej 
interesują  
informacje o przece-
nach  
i nowościach”. 

– Marcin Kotlarek, BCG 
YOUR  

PARTNER  
IN BEAUTY
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ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE 
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.

PERFUMERIE DOUDLAS
Gdańsk: Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41C, tel. 58/ 761 97 10;
CH Matarnia, ul. Złota Karczma 26, tel. 58/ 522 10 46;
CH Morena, ul. Schuberta 102A, tel. 58/ 763 57 20;
Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58/ 520 80 05;
Galeria H. Madison, ul. Rajska 10, tel. 58/ 683 08 03;

Gdynia: CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, tel. 517 137 705;
Klif, ul. Zwycięstwa 256, tel. 58/ 664 94 08;
ul. Świetojańska 53, tel. 58/ 660 30 71;
umia: Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58/ 771 48 06

Art. Deco
cień magnetyczny  
do powiek nr 96

27,90 ZŁ

Rouge 
Bunny Rouge  
konturówka do ust 
nr 070

92 ZŁ
 Clarins  

Wonder Volume  
Mascara Black

tusz do rzęs

105 ZŁ

dla zielony
ch oczuurgundowy
 makijażB

 Sensai 
Cheek Blush, 

róż do 
polików, 
nr CH02

189 ZŁ

 Collistar
Gloss Design

błyszczyk 
nr 30

85 ZŁ

B E AU T Y  COACH

Makijaż idealnie eksponujący tęczówkę oka? Podkreślający jej 

intensywność? W przypadku oczu zielonych warto sięgnąć po fiolety, 

róże lub odcienie 
burgundu.

 Clarins  
Joli Rouge Brillant N°23 

Perfect Shine sheer lipstick

99 ZŁ

Estee Lauder Pure  Color 
Envy Sculpting Pallete 
5-eyeshadow Envious Orchid

230 ZŁ

2

  Clinique 
Beyond Perfecting Foundation  

+ Concealer Alabaster
podkład do makijażu

159 ZŁ



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Anna Szymczak 

Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Małgorzata Łopaciuk

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

ierwszym krokiem jest pielęgnacja 
twarzy. Używamy mleczka do 
demakijażu marki Douglas 

Beauty System DBS Complex, a twarz 
tonizujemy lotionem do twarzy o właściwo-
ściach nawilżających Sensai Cellular 
Performance Lotion II. Aplikujemy krem 
dopasowany do rodzaju cery.

W kolejnym kroku tworzymy bazę makijażu 
przy pomocy podkładu Clinique Beyond 

Perfecting foundation + Concealer. Wszystko 
utrwalamy sypkim pudrem, następnie 
podkreślamy linię brwi przy pomocy kredki. 
Załamanie powieki akcentujemy cieniem 
do powiek w odcieniu średniego brązu, 
a na całą powiekę nakładamy kremowy cień 
w odcieniu burgundu (Paleta cieni Etee 

Lauder Pure Color Envy Sculpting Pallete 
w kolorze Envious Orchid), który stanowi bazę 
naszego makijażu oka. Na tak przygotowaną 
kremową powierzchnię nakładamy cień 
prasowany w zbliżonym odcieniu burgundu 
(ArtDeco nr 96). Aplikacja prasowanego, 
pudrowego cienia na cień o konsystencji 
kremowej pozwoli nam stworzyć trwalszy, 
odporny na ścieranie makijaż. Zewnętrzny 
kącik podkreślamy ciemnośliwkowym 

fioletem, a wzdłuż linii rzęs malujemy 
delikatną czarną kreskę. Granicę między 
burgundowym a ciemnośliwkowym 
odcieniem rozcieramy średnim 
brązem, aby przejścia między kolorami 
były łagodne. Pod łuk brwiowy 
i w wewnętrznym kąciku oka nakładamy 
matowy beżowy cień. Przy dolnej 
linii rzęs nakładamy ten sam odcień 
śliwkowego fioletu co na powiekę, 
żeby podkreślić zieloną tęczówkę oka. 
W takim otoczeniu kolorystycznym 
jej intensywność będzie pięknie 
wyeksponowana. Rzęsy tuszujemy 
pogrubiającą maskarą Wonder Volume 
Mascara (Clarins). Na kości policzkowe 
aplikujemy róż Cheek Blush marki 
Sensai (CH 02). Makijaż ust zaczynamy 
od obrysowania ich przy pomocy 
konturówki Rouge Bunny Rouge  
(Long Lasting Lip Pencil, Esteban 070). 
Całe usta pokrywamy błyszczykiem 
w kolorze różu marki Collistar  
(Gloss Design 30).

Przed makijażem

3
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Wcześniej tylko w gabinecie kosmetycznym  

oferowano profesjonalne 

 zabiegi pielęgnacyjne. Poznaj urządz
enia,  

które zapewnią identyczną perfekcję.

do perf
ekcjiZ miłoś

ci

Po pierwsze oczyść skórę
Oto VisaPure – rewolucyjna, wodoodporna szczoteczka do mycia 
twarzy, szyi i dekoltu.  
Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry 10 razy skuteczniej, niż dzieje 
się to podczas manualnego mycia twarzy. Czemu urządzenie to zawdzięcza 
tak spektakularne efekty? Innowacyjne, wibrujące końcówki z jedwabistym 
włosiem delikatnie usuwają zalegający naskórek, nadmiar sebum 
i oczyszczają pory skóry, powodując ich zmniejszenie. Dodatkowo dzięki 
zastosowaniu unikalnej technologii Dual Motion urządzenie masuje skórę, 
powodując jej  rozluźnienie, rozjaśnienie i ujędrnienie. Natychmiast po 
umyciu twarz staje się wygładzona i wypoczęta. Zmarszczki mimiczne 
stają się płytsze, mniej widoczne. Pielęgnowanie tak oczyszczonej cery 
przynosi fenomenalne efekty, gdyż wszystkie składniki odżywcze obecne 
w preparatach bez żadnych przeszkód wnikają w głębsze warstwy skóry.  

VISAPURE Elektryczna szczoteczka jest w pełni profe-
sjonalnym sprzętem. 89% kobiet, które stosowało 
VisaPure, oceniało cerę jako dogłębnie oczyszczoną, 
a 88% podkreślało wyrównany koloryt.  
Cena: 697 zł
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Na czym polega 
zabieg  
mikrodermabrazji 
i jak działa?
Mikrodermabrazja 
to peeling, w którym 
złuszczanie obumarłego 
naskórka odbywa się 
za pomocą specjalnej 
głowicy wyposażonej 
w kryształki diamentu lub 
korundu (tlenek glinu).  
Mikrodermabrazja działa 
wykorzystując dwie siły: 
tarcia i podciśnienia. 
Poprawia strukturę 
i koloryt skóry, zmniejsza 
pory, usuwa zaskórniki, 
zmniejsza łojotok, wygła-
dza zmarszczki. Ponadto 
sprawia, że składniki 
odżywcze obecne w kre-
mach szybciej i skuteczniej 
przenikają do głębszych 
warstw skóry.  

Komu zabieg mikro-
dermabrazji przynie-
sie najwięcej korzyści?
Z pewnością zabieg ten 
przynosi najlepsze efekty 
w przypadku cer łojoto-
kowych, trądzikowych, 
z nadmiernym rogowace-
niem lub przebarwieniami 
posłonecznymi. 

Ale można ten zabieg 
polecić każdej osobie, 
która chce odświeżyć 
cerę?
Tak. Mikrodermabrazją 
można odświeżać cerę bez 
względu na porę roku. 
Może wystąpić przemija-
jące zaczerwienienie lub 
podrażnienie. Aby temu 
zapobiec, należy zwrócić 
jedynie większą uwagę na 
pielęgnację po zabiegu. 
Ważne są odpowiednie 
nawilżenie i ochrona 
przeciwsłoneczna. 

LEKARZ MEDYCYNY 
 ESTETYCZNEJ. CZŁONEK 

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

I ANTI-AGING 

Monika  
Bujanowska

do perf
ekcji

VISACARE
Urządzenie do mikrodermabrazji  
u ponad 97% użytkowniczek przyniosło 
efekty bardziej niż zadowalające. Już po 
pierwszym zastosowaniu skóra była wygła-
dzona i rozjaśniona, a zmarszczki stały się 
znacznie mniej widoczne. Cena: 1139 zł

Po trzecie odejmij sobie lat!
VisaCare – profesjonalne urządzenie umożliwiające 
samodzielne wykonanie mikrodermabrazji. 
Ten nieinwazyjny zabieg pielęgnujący jeszcze  
do niedawna był wykonywany wyłącznie w gabinetach 
kosmetycznych. Urządzenie marki Philips przeniosło profesjonalną 
jakość do domowego zacisza. Odmładzanie skóry, pobudzanie jej 
do regeneracji (i to w najgłębszych warstwach) jest dziś znacznie 
prostsze i skuteczniejsze dzięki technologii zastosowanej 
w VisaCare. Na czym polega DualAction? Łączy w sobie nowoczesny 
system liftingujący Air Lift z delikatnym peelingującym 
pierścieniem złuszczającym i wygładzającym skórę. Ta 
zaawansowana technologia pielęgnacji skóry pozwala eliminować 
pierwsze oznaki starzenia, przywracając skórze młodzieńczy wygląd. 
W ciągu zaledwie czterech do sześciu tygodni skóra staje się 
widocznie gładsza i ujędrniona. Zmarszczki, kłopoty 
z przebarwieniami czy nierówności stają się jedynie 
wspomnieniem. 

Lumea Precision Plus – innowacyjny depilator  
gwarantujący gładką skórę bez zbędnego owłosienia. 
To jeden z najbardziej skutecznych bezprzewodowych depilatorów 
działających według technologii IPL. Wcześniej tego typu zabieg był 
możliwy do przeprowadzenia jedynie w salonie kosmetycznym, dziś 
dzięki marce Philips można wykonać depilację samodzielnie. Jak to 
działa? Urządzenie Philips Lumea Precision Plus kieruje impulsy 
światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy 
w naturalny sposób wypadają, a proces ich 
odrastania zostaje wyraźnie 
zahamowany. Aby utrzymać 
jedwabiście gładką skórę  
i zapobiec odrastaniu włosów, 
zabieg powinien być 
powtarzany na początku co 
tydzień albo dwa, 
a następnie co cztery lub 
sześć tygodni,  
aż włoski przestaną odrastać.  
Aby utrzymać efekt jedwabiście  
gładkiej skóry, wystarczy wówczas 
powtarzać zabieg raz na kilka miesięcy. 

LUMEA PRECISION PLUS 
Depilator wyposażony jest w trzy 
nasadki: do ciała (do użytku w miej-
scach poniżej szyi), do okolic bikini 
i w specjalną nasadkę do depilowa-
nia skóry twarzy. Lamp nie trzeba 
wymieniać. Cena: 2269 zł

Po drugie pożegnaj niedoskonałość
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89 zł
135 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ferta
miesiącaO

Wiosną topnieją nie tylko lody. Poznaj  nowe ceny!  

1

139 zł
239 zł

5

159 zł
195 zł

2

229 zł
299 zł

3

149 zł
219 zł

6

119 zł
185 zł

1. BURBERRY, Brit Rhythm Woman, woda toaletowa, 30 ml, nr 786911 2. HUGO BOSS, Boss Nuit Pour Femme, woda perfumowana,  
50 ml, nr 696408 3. DOLCE & GABBANA, Light Blue, woda toaletowa, 25 ml, nr 094263 4. MEXX, Fresh Man, woda toaletowa, 
75 ml, nr 7598715. JOOP!, Homme Joop, woda toaletowa, 75 ml, nr 611459 6. DKNY, Be Delicious Fresh Blossom, 
woda perfumowana, 30 ml, nr 443323

7

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

2 115 zł
169 zł

3

29 zł
42,90 zł

169 zł
105 zł

7

99 zł
149 zł

6

29 zł

4
55 zł
79 zł

5

499 zł
719 zł

1. ESTĒE LAUDER, Gentle Eye Makeup Remover, płyn do demakijażu, 100 ml, nr 626713 2. ESTĒE LAUDER, DayWear Advanced 
Multi-Protection Anti-Oxidant Creme, krem na dzień, 30 ml, nr 569584 3. ARTDECO, Camouflage Cream, kryjący podkład, 
nr 514679 4. YONELLE, H20 Infusion, płatki S.O.S. pod oczy, nr 813700 5. FOREO, Luna Woman, urządzenie oczyszczające skórę 
twarzy, nr 796036 6. CLINIQUE, High Impact Mascara, tusz do rzęs, 3,5 g 7. LANCÔME, wybrane rodzaje mascary Hypnôse, 6,5 ml 
8. COLLISTAR, Crio-Gel Anticellulite, antycellulitowy kriożel, 400 ml, nr 133004
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4

89 zł
135 zł

6

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ferta
miesiącaO

Wiosną topnieją nie tylko lody. Poznaj  nowe ceny!  

1

139 zł
239 zł

5

159 zł
195 zł

2

229 zł
299 zł

3

149 zł
219 zł

6

119 zł
185 zł

1. BURBERRY, Brit Rhythm Woman, woda toaletowa, 30 ml, nr 786911 2. HUGO BOSS, Boss Nuit Pour Femme, woda perfumowana,  
50 ml, nr 696408 3. DOLCE & GABBANA, Light Blue, woda toaletowa, 25 ml, nr 094263 4. MEXX, Fresh Man, woda toaletowa, 
75 ml, nr 7598715. JOOP!, Homme Joop, woda toaletowa, 75 ml, nr 611459 6. DKNY, Be Delicious Fresh Blossom, 
woda perfumowana, 30 ml, nr 443323

7

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

2 115 zł
169 zł

3

29 zł
42,90 zł

169 zł
105 zł

7

99 zł
149 zł

6

29 zł

4
55 zł
79 zł

5

499 zł
719 zł

1. ESTĒE LAUDER, Gentle Eye Makeup Remover, płyn do demakijażu, 100 ml, nr 626713 2. ESTĒE LAUDER, DayWear Advanced 
Multi-Protection Anti-Oxidant Creme, krem na dzień, 30 ml, nr 569584 3. ARTDECO, Camouflage Cream, kryjący podkład, 
nr 514679 4. YONELLE, H20 Infusion, płatki S.O.S. pod oczy, nr 813700 5. FOREO, Luna Woman, urządzenie oczyszczające skórę 
twarzy, nr 796036 6. CLINIQUE, High Impact Mascara, tusz do rzęs, 3,5 g 7. LANCÔME, wybrane rodzaje mascary Hypnôse, 6,5 ml 
8. COLLISTAR, Crio-Gel Anticellulite, antycellulitowy kriożel, 400 ml, nr 133004
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119 zł
219 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 6.03 DO 8.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ywołaj
radośćW

Najpiękniej prezenty dla kobiet 

wręczają  mężczyźni.  Jakie wybrać podarunki? 

Oto sprawdzone sugestie!  

5

249 zł
319 zł

1

99 zł
175 zł

1. TOMMY HILFIGER, Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml, nr  795306 2. ONE DIRECTION, You&I, woda perfumowana, 
30 ml, nr 833398 3. CALVIN KLEIN, Reveal, woda perfumowana, 30 ml, nr 817040 4. DIOR, J´adore, woda perfumowana, 50 ml, nr 019719  
5. GIORGIO ARMANI, Si Intense, woda perfumowana, 30 ml, nr817969 6. HUGO BOSS, Nuit Pour Femme, woda perfumowana, 30 ml, nr 696406

3

189 zł
229 zł

4

349 zł
409 zł

2

79 zł
129 zł

6

159 zł
219 zł







STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego

Ja
na

 II
I S

ob
ie

sk
ie

go

Kartuska

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN https://www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO   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

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-PRESTWICK www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT 

Gdansk Airport summarized 
year 2014

A press conference crowning last year was organized by Gdansk 
Airport in January. “The year 2014 became of course historic 
for our airport. In May, we celebrated the 40th anniversary of  
the airport’s beginning in its current location, the 20th 
anniversary of the Company and the 10th anniversary of 
naming the airport after Lech Wałęsa. The most important fact 
in the whole rich history of Gdansk Airport is that it exceeded 
the number of 3 million passengers for the first time precisely 
during the whole year 2014. It is a unique number because the 
airport in Gdansk became one of only three airports in our 
country that serve more than 3 million passengers within one 
year,” said Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board of 
Gdansk Lech Walesa Airport.

Having crossed the threshold of 3 million passengers 
in November 2014, the number increased by next 226,744 
passengers served in December itself (a rise by 17.2% compared 
to December last year). After twelve months of 2014, the  
sum of passengers served in Gdansk amounted to 3,288,180, 
which means a  fantastic increase by 15.6% in comparison with 
the last year. 

ENGLISH  
TEXT Business Diamonds awarded

Gdansk Lech Walesa Airport was honoured with the Fifth Dia-
mond to the Polish Business Leader Statuette during a ceremoni-
al gala that took place on 24 January 2015 at Teatr Wielki – Pol-
ish National Opera with the participation of President of Poland 
Bronisław Komorowski. Diamonds to the Polish Business Leader 
Statuette are awarded to companies that have maintained or im-
proved their position on the market during the period since they 
received the Gold Statuette. Gdansk Lech Walesa Airport im-
proved its strong position in the ranking of Polish Business Leaders 
already for the fifth time.

Lotnisko w Gdańsku 
podsumowało rok 2014

W styczniu odbyła się konferencja prasowa portu lotniczego 
w Gdańsku wieńcząca ubiegły rok. „Rok 2014 stał się oczywiście hi-
storycznym dla naszego lotniska. W maju świętowaliśmy jubileusz 
40-lecia powstania lotniska w obecnej lokalizacji, 20-lecia rozpoczę-
cia działalności przez Spółkę oraz 10-lecia nadania imienia Lecha 
Wałęsy. W całej tej okazałej historii Portu Lotniczego Gdańsk, naj-
istotniejszym jest fakt, że to właśnie w ciągu całego 2014 roku po 
raz pierwszy przekroczyliśmy  liczbę 3 milionów pasażerów. Jest to 
liczba wyjątkowa, ponieważ gdańskie lotnisko stało się jednym z za-
ledwie trzech portów lotniczych w naszym kraju, które obsługują 
w ciągu jednego roku liczbę pasażerów przekraczającą 3 miliony.” – 
powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Po przekroczeniu w listopadzie 2014 roku progu 3 milionów 
pasażerów, liczba ta została powiększona o  dodatkową ilość 
226.744 pasażerów obsłużonych w  samym miesiącu grudniu 
(17,2% wzrost w  stosunku do grudnia poprzedniego roku). Po 
dwunastu miesiącach 2014 roku suma obsłużonych w  Gdań-
sku pasażerów wyniosła 3.288.180, co oznacza fantastyczny, bo 
15,6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. 

Diamenty Biznesu przyznane

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy został uhonorowa-
ny Piątym Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 
na uroczystej gali, która odbyła się 24 stycznia 2015 roku, w Te-
atrze Wielkim-Operze Narodowej, przy  udziale Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. Diamenty do Złotej Statuetki 
Lider Polskiego Biznesu przyznawane są firmom, które w okre-
sie od  otrzymania Złotej Statuetki utrzymały bądź poprawiły 
swoją pozycję na rynku. Swoją silną pozycję w rankingu Lide-
rów Polskiego Biznesu Port Lotniczy Gdańsk  im. Lecha Wałę-
sy poprawił już po raz piąty. 



Tekst: Sylwia Gutowska

10 lutego w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się gala 
wieńcząca plebiscyt portalu Pasazer.com. Impreza odbyła 

się już po raz jedenasty.

CZYTELNICY PASAZER.PL 
WYBRALI NAJLEPSZE 

LINIE LOTNICZE
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WYBRALI NAJLEPSZE 
LINIE LOTNICZE

W izz Air, Lufthansa, LOT, Enter Air i Singa-
pore Airlines – to zwycięzcy tegorocznego ple-
biscytu „Najlepsza Linia Lotnicza” organizo-
wanego przez największy internetowy serwis 
o tematyce lotniczej Pasazer.com. W głosowa-

niu wzięło udział niemal 25 tysięcy internautów. 
Organizatorem wydarzenia był Port Lotniczy Gdańsk im. Le-

cha Wałęsy wraz z Pasazer.com. Na gali obecnych było ponad 200 
osób reprezentujących wszystkie najważniejsze firmy i  instytucje 
sektora lotniczego w Polsce, a także goście z zagranicy. 

Cztery kolejne nagrody przyznała kapituła plebiscytu, złożona 
w tym roku z 20 przedstawicieli lotnisk, instytucji państwowych, 
ekspertów branży lotniczej oraz dziennikarzy. Wśród przewoźni-
ków niskokosztowych zwyciężył węgierski Wizz Air. Linia lotnicza 
dominuje w tej kategorii nieprzerwanie od pierwszej edycji plebi-
scytu w 2004 roku. Najlepszą linią tradycyjną pod względem oferty 
na lotach krótkodystansowych została, podobnie jak rok temu, Luf-
thansa. Pod względem oferty na lotach długodystansowych nato-
miast zwyciężył LOT. Rok temu polski przewoźnik nie znalazł się 
na podium. Najlepszym przewoźnik czarterowym już czwarty rok 
z rzędu został Enter Air, który wyprzedził LOT i Travel Service. 
Wśród linii nielatających do Polski pierwszą lokatę utrzymała linia 
Singapore Airlines. 

– „Najlepsza Linia Lotnicza” to najważniejszy i jedyny plebiscyt 
z nagrodami dla branży lotniczej w Polsce, które wiernie odzwier-
ciedlają rzeczywiste opinie pasażerów. Zarówno rekordowa liczba 
głosujących, jak i obecność najważniejszych osób z tego sektora na 
gali w Gdyni potwierdziły znaczenie plebiscytu i gali nie tylko jako 
momentu wyróżnienia najlepszych, ale także jako okazji do spo-
tkania z konkurentami i partnerami biznesowymi w wyjątkowym 
otoczeniu – mówi Paweł Cybulak, redaktor naczelny Pasazer.com, 
organizatora całego przedsięwzięcia.

– Za największego zwycięzcę tegorocznego plebiscytu można 
uznać Polskie Linie Lotnicze LOT, które w zeszłym roku ani razu 
nie znalazły się na podium. W tym roku LOT zdobył nagrodę za 
trasy długodystansowe, obsługiwane nowymi boeingami 787 Dre-
amliner, a w dwóch innych kategoriach zajął drugie miejsce – pod-
sumowuje Dominik Sipiński, redaktor prowadzący Pasazer.com.

Członkowie kapituły za wydarzenie roku uznali uruchomienie 
połączeń krajowych w Polsce przez Ryanaira oraz ich rosnącą po-
pularność. Menedżerem roku został Tomasz Kloskowski, prezes 
lotniska w Gdańsku, doceniony przez kapitułę za rekordową liczbę 
pasażerów oraz dobrze zaplanowaną rozbudowę portu lotniczego. 

Trasą roku zostało połączenie Lufthansy z Lublina do Frank-
furtu. Najlepszą linią dla pasażerów biznesowych została, po raz 
czwarty z rzędu, Lufthansa. 

– Kapituła doceniła znaczenie Ryanaira. Irlandzki przewoźnik 
odważnie wszedł na trudny dla linii lotniczych rynek krajowy i od-
nosi na nim sukces. Eksperci nagrodzili Tomasza Kloskowskiego za 
to, że z konsekwencją buduje w Gdańsku lotnisko o pozycji podob-
nej do Krakowa na południu, a port lotniczy w Lublinie za szybkie 
pozyskanie Lufthansy, o którą inne lotniska regionalne zabiegały 
znacznie dłużej – komentuje Paweł Cybulak.

Oprawę artystyczną gali zapewnił Instytut Edmunda. Przy 
spektaklu według specjalnie stworzonego na tę okazję scenariuszu 
zaangażowanych było 120 osób. 

ENGLISH  
TEXT 

Pasazer.com readers chose 
the best airlines

A gala crowning the poll conducted by 
the website Pasazer.com took place on 
10 February in the Music Theatre in 
Gdynia. The event was organized for the 
eleventh time.

Wizz Air, Lufthansa, LOT, Enter Air and Singapore Airlines 
– these are the winners of this year’s poll “The Best Airline” 
organized by Pasazer.com, the largest Internet site devoted to 
aviation. Almost 25,000 Internet users took part in the poll.

The event was organized by Gdansk Lech Walesa Airport 
and Pasazer.com. More than 200 people representing the most 
important companies and institutions operating on the Polish 
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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

aviation market and guests from abroad attended the gala.
Four prizes were awarded by the chapter of the poll, which this 

year consisted of 20 representatives of airports, state institutions, avi-
ation experts and journalists. The Hungarian airline Wizz Air was 
chosen the best line among low-cost carriers. It has been dominat-
ing in this category continuously since the first edition of the poll in 
2004. Just as last year, Lufthansa was considered the best tradition-
al airline in terms of short-distance flights. As far as long-distance 
flights are considered, the prize was awarded to LOT Polish Air-
lines. The Polish carrier did not stand on the podium last year. Enter 
Air outstripped LOT and Travel Service and became the best char-
tered carrier already for the fourth time in a row. Singapore Airlines 
maintained its first place among airlines that do not fly to Poland.

“The Best Airline is the most important and the only poll award-
ing prizes on the aviation market in Poland. They perfectly illustrate 
passengers’ actual opinions. Both the record-breaking number of re-
spondents and the presence of the most important people from the 
industry on the gala in Gdynia confirmed the importance of the 
poll and the ceremony itself. It is not only a chance to award the best 
airlines, but also an occasion to meet one’s competitors and business 
partners in a unique surrounding,” said Paweł Cybulak, chief editor 
at Pasazer.com, the organizer of the whole project.

“LOT Polish Airlines can be considered the biggest winner 
of this year’s poll as it did not stand on the podium even once last 

year. This year, LOT was awarded for its long-distance flights 
handled by the new Boeing 787 Dreamliners and took the sec-
ond place in two other categories,” said Dominik Sipiński, man-
aging editor at Pasazer.com.

The members of the chapter considered the launch of domestic 
flights by Ryanair and their increasing popularity to be the event of 
the year. Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board of Gdansk 
Airport, became the manager of the year and was appreciated by 
the chapter for the record number of passengers and a well-planned 
extension of the airport.

Lufthansa’s connection from Lublin to Frankfurt was consid-
ered the route of the year. Lufthansa, too, became the best airline 
for business passengers for the fourth time in a row.

“The chapter appreciated the importance of Ryanair. The Irish 
carrier has courageously entered the difficult domestic market 
and achieved a success. The experts awarded Tomasz Kloskowski 
for his consistency in building in Gdansk an airport of similar 
importance to the one in Cracow in the south. They honoured the 
airport in Lublin for the fact that it won over Lufthansa quickly, 
while other regional ports had to spend much more time attract-
ing this airline,” Paweł Cybulak adds.

Instytut Edmunda provided the gala with artistic setting. 
Around 120 people were involved in the performance, whose pro-
gramme was written specially for this occasion. 
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