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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

JACEK 
ROZENEK

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

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

 NASI AUTORZY

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

JACEK 
GÓRECKI
 
Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. Pół 
życia spędził w teatrach, 
jeszcze więcej w salach 
kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe 
przelewa na papier. 
W czasach rodzącej się 
cenzury w stołecznym 
teatrze wystawia sztukę 
z tematem coming outu... 
w dodatku kobiety, Matki 
Polki i wcale się tego 
nie boi. Nie boi się też 
zadawać pytań, sięgać 
po kino Larsa Von Triera 
i zestawiać na swojej 
playliście berlińskie tech-
no z poezją śpiewaną.

EN
A journalist and drama-
tist. Born in 1990. He 
spent half of his life in 
theatres and even more 
in cinema auditoria. 
They are his houses. He 
commits everything he 
can to paper. In the times 
of growing censorship, 
he stages a performance 
in a theatre in Warsaw 
that is focused on a com-
ing-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to do 
so. He is also not afraid 
to ask questions, reach 
out for films by Lars von 
Trier and juxtapose Berlin 
techno with sung poetry 
on his playlist.

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

EN
He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two nov-
els to his credit too. 
He listened to Mar-
iusz Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pa-
sjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

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

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

KATARZYNA
WARNKE

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, 
została zaangażowa-
na do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Praco-
wała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyre-
żyserowała swój tekst 
„Uwodziciel” w Teatrze 
Nowym K. Warlikow-
skiego. Na premierę 
czeka jej debiut kino-
wy „W spirali” w reż. K. 
Aksinowicza.

EN  
An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST 
National Academy 
of Theatre Arts in 
Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Kra-
kow and joined the 
team of TR Warsza-
wa. She cooperated 
with Lupa, Jarzyna, 
Borczuch, Klata and 
Korczakowska and 
directed her own play 
Uwodziciel in K. War-
likowski’s Nowy Teatr. 
Her cinema debut 
W spirali directed by 
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

N A S I  A U T O R Z Y
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C H C Ę  B Y Ć  N A J L E P S Z Y  W  H I S T O R I I

KIEDY PISAŁEM JEGO BIOGRAFIĘ WIEDZIAŁEM, ŻE DALEKO ZAJDZIE. 
ALE CZY AŻ TAK DALEKO? PODBIŁ DORTMUND, UWIELBIA GO MO-
NACHIUM, KOCHAJĄ KIBICE REPREZENTACJI. JEST CORAZ BARDZIEJ 
ZNACZĄCĄ POSTACIĄ W ŚWIATOWEJ PIŁCE. TO DLATEGO BAYERN 
POSTANOWIŁ ZAPROSIĆ WYBRANYCH DZIENNIKARZY Z POLSKI NA 
MECZ LIGI MISTRZÓW I SPOTKANIE Z LEWYM NA JEGO TERENIE, NA 
ALLIANZ ARENA. POJECHAŁEM, OBEJRZAŁEM I WYSŁUCHAŁEM.

ZDJĘCIA Marta WojtalTEKST Wojciech Zawioła

CHCĘ BYĆ 
NAJLEPSZY 

W HISTORII



2 2 – 2 3 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

J A K  T Y L K O  O K A Z A Ł O  S I Ę , 
Ż E  J E S T E M  W   G R O N I E 

K A N D Y D A T Ó W  D O  Z Ł O T E J 
P I Ł K I ,  T O  P O M Y Ś L A Ł E M , 

Ż E  W S Z Y S C Y  T E R A Z 
Z O B A C Z Ą ,  Ż E  C H Ł O PA K 

Z   P O L S K I  T E Ż  M O Ż E  B Y Ć 
N A  T Y M  P O Z I O M I E . 

Zwiedziłem klubowe muzeum Bayernu. Jest potężne, 
imponujące. Borussia chyba była już dla ciebie 
za ciasna. Jak wielka jest różnica między klubem 
z Dortmundu a Bayernem? 
Czułem, że mój czas w Borussii się kończy. To był czas 
by pójść do przodu. Bayern to potężny klub. Praktycznie 
w każdym sezonie walczy na każdym froncie. Problemy, 
które miała Borussia w poprzednim sezonie też z czegoś 
wynikały. Dlatego ten krok był konieczny. Odbył się nie 
tylko z korzyścią dla mnie jako piłkarza. Wiedziałem, 
że będzie to też korzyść dla reprezentacji. Tak to sobie 
w głowie poukładałem, że ma to być kolejny krok także 
w kadrze. Chciałem być jeszcze bardziej wartościowy 
dla reprezentacji niż za czasów Borussii.

Bayern jest twoim ostatnim klubem?
Tego nie wiadomo. W życiu piłkarza wszystko szybko 
się dzieje, bo kariera piłkarska jest krótka. Przed nami 
kolejne okienka transferowe, a ja dobrze gram i dobrze 
funkcjonuję.

W każdym kolejnym klubie musiałeś się długo 
aklimatyzować. Lech, Borussia. A w Bayernie 
przebiegło to błyskawicznie. Dlaczego?
Byłem już innym zawodnikiem. Przechodząc z Lecha do 
Borussii miałem 21 lat. Dzięki Borussii poznałem piłkę 
na najwyższym poziomie i  wszedłem na ten poziom. 
Przeskok między Borussią a Bayernem nie był więc tak 
duży jak między Lechem a Borussią. Tym bardziej, że 
przy tamtym transferze największe znaczenie miało 
to, że po raz pierwszy wyjechałem grać poza Polskę. 
Dla młodego człowieka to duża zmiana. Wiele rzeczy 
było dla mnie nowych i niespodziewanych. Dodatkowo 
w pierwszym roku mojego pobytu w Dortmundzie mie-
liśmy bardzo ciężkie treningi, może to też miało wpływ 
na moją długą aklimatyzację. A w Bayernie znałem już 
język, grałem na wysokim poziomie. Z Ligą Mistrzów by-
łem już zaznajomiony.

Twoje relacje z Arjenem Robbenem są rozdmuchane 
przez media czy faktycznie nie przepadacie za sobą?
A  miało być miło (śmiech). Jest to trochę wyolbrzy-
mione. Każdy z nas ma jakiś charakter i oczekiwania 
wobec siebie. Był oczywiście taki mecz, w  którym 

mieliśmy jakieś pretensje do siebie, ale to się zdarza. 
Trzeba było pogadać. Konfliktu nie było, nie ma i mam 
nadzieję, że nie będzie.

Ale na kawę czy na piwo to chyba razem nie 
chodzicie?
Wydaje mi się, że Arjen jest raczej domatorem. Nie 
widziałem, by z kimkolwiek z drużyny wychodził. Ale 
my spędzamy ze sobą tyle czasu, że takie prywatne wy-
pady odbywają się raczej z rodziną czy przyjaciółmi. 
Oczywiście czasem zdarzają się wspólne wyjścia chło-
paków z zespołu, ale my i tak razem trenujemy, jemy, 
a nawet śpimy.

Klub organizuje wam takie wyjścia? Oktoberfest na 
pewno klub.
Tak, chyba tylko to było organizowane przez klub. 
Wigilię też organizował Bayern. Reszta jest w naszych 
rękach.

Jak zmieniłeś się pod okiem Guardioli? Co ci dała 
praca pod okiem takiego szkoleniowca? 
Na pewno się zmieniłem, czuję to. Stałem się lepszym 
zawodnikiem. Wpłynęły na to inne ćwiczenia na tre-
ningach. Guardiola zwraca uwagę na takie elementy, na 
które nikt inny wcześniej nie zwracał. Niby podstawowe 
rzeczy, ale każdy z nas za młodu nabiera nawyków, które 
potem trudno wykorzenić.

Skąd się wziął ten 2015 rok? Strzeliłeś tyle bramek. 
To Guardiola tak cię ustawił?
Od dwóch-trzech lat mam w każdym meczu mnóstwo 
sytuacji. I to była tylko kwestia czasu, kiedy zacznę je 
seryjnie wykorzystywać. Skuteczność musiała przyjść. 
To, że były sytuacje podbramkowe pozwalało myśleć, 
że wszystko jest w porządku, tylko trzeba poprawić sku-
teczność. Bramek zawsze strzelałem wiele, ale w tym se-
zonie rzeczywiście jest dużo więcej.

Mówiłeś kiedyś, że wzorujesz się na Thierrym 
Henrym i że to twój idol. Czy teraz jeszcze masz 
kogoś na kim się wzorujesz? Czy może to już tylko 
doskonalenie?
Niedawno Henry chciał ode mnie koszulkę (śmiech). 
Kiedy byłem dzieciakiem obserwowałem jak porusza 
się po boisku. Teraz patrzę na siebie. Analizuję mecz 
i zastanawiam się, co zrobiłem gorzej, a co lepiej. Wi-
dzę też wtedy na co mnie stać. Skupiam się bardziej na 
własnych błędach, na doskonaleniu własnych umiejęt-
ności niż na tym co robią inni piłkarze.

Mówi się, że dopóki grać będą Messi i Ronaldo to 
plebiscyt na Złotą Piłkę będzie ich wewnętrzną 
sprawą. Że oni są z kosmosu. Czy ty jesteś już na tej 
samej planecie co oni?
Gdybyśmy brali pod uwagę ostatni rok, liczbę goli, to 
być może tak. Nie da się ukryć, że są to piłkarze, którzy 
mogą się okazać najlepsi w historii futbolu. Fajnie jest 
grać w tych samych czasach co oni. No i to ogromna sa-
tysfakcja być branym pod uwagę w wąskim gronie tych, 
którzy mogą być podobnie oceniani .Tym bardziej, że 
oni mają więcej szans na strzelanie bramek.
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jechał dobrym samochodem to policja najpierw pytała 
komu ukradł.
(śmiech) Z policją nie mam problemów. Jestem rozpo-
znawalny, ale nie spotykają mnie z tego tytułu jakieś nie-
przyjemne sytuacje. Moja polskość jest dobrze odbiera-
na. Ludzie próbują wtrącać polskie słowa w rozmowach, 
niezależnie od tego czy są Niemcami, Włochami czy 
Hiszpanami.

Uczysz się hiszpańskiego?
Nie, ale kiedy często przebywa się z kilkoma piłkarzami 
z Hiszpanii, do tego ze sztabem hiszpańskojęzycznym, to 
chcąc nie chcąc te słowa do głowy wpadają.

Prezes Realu Madryt cię chciał i chce. I będzie chciał. Co 
ty na to?
To nie jest pytanie do mnie. Nie zajmuję się spekulacjami. 
Nie chcę się tym zajmować bo mam co robić. Najlepiej roz-
mawiać z menedżerami. Trwa sezon. Myślenie o tym co 
będzie nie wpływa dobrze na zawodnika.

Może po Euro?
Nie mam pojęcia co będzie po Euro.

A propos Euro. Sporo ostatnio zmieniło się 
w reprezentacji. Chyba doskwierał wam brak sukcesów. 
A teraz przegrywacie tylko raz w roku. Jak to jest?
Potencjał był już wcześniej, ale teraz wszystko zaczęło 
funkcjonować jak trzeba. Odpowiednia taktyka, odpo-
wiedni ludzie. Wszyscy rozumieją, że muszą iść w jed-
nym kierunku. Zwycięstwa też dawały nam pewność 
siebie. Nie ma co pompować balonika, że ze wszystkimi 
będziemy wygrywali, ale chcemy wygrywać i pokazy-
wać co mamy najlepszego, a  gdzie nas to zaprowadzi 
tego nie wiemy. Oczekiwania związane z Euro będą ro-
sły z każdym dniem. Stać nas na wiele. Ale pamiętajmy, 
że jeden mecz, dyspozycja dnia spowoduje, że odpad-
niemy z turnieju.

Przez lata byłeś cichym mordercą, grałeś swoje i już. 
Teraz przejąłeś pierwsze skrzypce. Jeśli przegrywamy 
to kamery pokazują ciebie jak krzyczysz „chłopaki, 
co jest?!” Skąd to się wzięło? Opaska kapitana czy 
dobra gra a Bayernie?

P O T E N C J A Ł  B Y Ł  J U Ż 
W C Z E Ś N I E J ,  A L E  T E R A Z 
W S Z Y S T K O  Z A C Z Ę Ł O 
F U N K C J O N O WA Ć  J A K  T R Z E B A . 
O D P O W I E D N I A  T A K T Y K A , 
O D P O W I E D N I  L U D Z I E . 

Kiedy jesteś obok nich na boisku to myślisz 
sobie: „e, ja bym to zrobił lepiej”?.
Jest inaczej. Wypatruję rzeczy, które ja zro-
biłem, a których oni nie zrobili. Nie myślę też 
„Wow! Gram przeciwko nim!”. Może jeszcze 
pięć lat temu tak było, ale na tym poziomie, 
na jakim jestem teraz, to mi się nie zdarza.

A tu, w Monachium? Mówią: „mieliśmy 
tu Mullera, Klinsmanna, a teraz mamy 
Lewandowskiego”? Odczuwasz to, że 
mają świadomość posiadania kogoś 
równie dobrego?
Myślę, że mają taką świadomość. W innym 
wypadku nie siedzielibyśmy tutaj. Chyba 
tylko raz w historii Bayernu zdarzyło się, że 
działacze zaprosili dziennikarzy z innego kra-
ju na spotkanie. To pokazuje, że szanują Pol-
skę. I to mnie cieszy, bo zwracam na to uwa-
gę. Jak tylko okazało się, że jestem w gronie 
kandydatów do Złotej Piłki, to pomyślałem, 
że wszyscy teraz zobaczą, że chłopak z Polski 
też może być na tym poziomie. Zawsze myślę 
w ten sposób.

Spotykałeś się z sugestiami, że Polakom 
jest tu trudniej?
Na początku tak. Nie było łatwo po przyjściu 
do Borussii. Teraz z większą pewnością kluby 
wykładają pieniądze na polskich zawodni-
ków. Miały na to wpływ sukcesy naszej trójki, 
Kuby Błaszczykowskiego, Łukasza Piszczka 
i moje. Teraz inaczej postrzega się polski fut-
bol. Dyrektorzy sportowi wręcz rozglądają się 
za Polakami. 

A często proszą o polecenie kogoś?
Pytają. Jednak pamiętaj, że kluby mają swo-
ich skautów. Ale jak pytają to wypowiadam 
swoje zdanie.

Jak jesteś traktowany po wyjściu z klubu? 
Ludzie zatrzymują się na ulicy i mówią 
„Rany! Lewandowski!”? Kiedyś jak Polak 
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Bayern dał mi jeszcze większą pewność siebie. Takie prze-
konanie, że skoro tu strzelam gole, to będę to robił wszę-
dzie. Jakość na treningach jest bardzo wysoka, ćwiczę 
z wieloma świetnymi zawodnikami. Nie ma możliwości 
odpuszczania, więc praca jest na maksa. Nawet w grze 
w dziadka. Jak grasz w niego na 50% to możesz długo nie 
wyjść ze środka. A opaska? Na początku nie zdawałem so-
bie sprawy z tego, czy ona mi coś dała. Może odpowiedzial-
ność, może świadomość, że za wszystkie niepowodzenia 
to ja będę musiał się tłumaczyć. A zatem najpierw Bayern, 
potem opaska. 

Wiesz, że ludzie przychodzą na mecz po to by oglądać 
bramki Lewandowskiego? To tak jak z Messim 
i Ronaldo. Da się to wytrzymać? To musi być ogromne 
obciążenie.
Jest obciążenie. A psychika jest bardzo ważna. Jeśli nie ko-
chasz tego wszystkiego to nie wskoczysz na dłuższy czas 
na ten poziom, bo te obciążenia cię wykończą. Musi ci to 
sprawiać przyjemność.

A masz świadomość, że opaska kapitana dla ciebie 
dała coś reprezentacji? Od kiedy ty jesteś kapitanem ta 
drużyna funkcjonuje.
Chciałem by każdy w tej reprezentacji czuł się ważny i pew-
ny swoich umiejętności. Piłkarz reprezentacji nie może 
myśleć, że jedzie na zgrupowanie tylko po to, by jedynie 
potrenować z lepszymi od siebie. Czy na konferencje pra-
sowe zawsze musi jechać kapitan? Uważałem, że inni też 
powinni mieć możliwość wypowiedzenia swojego zdania. 
Kiedyś cieszyłem się, kiedy wybierano mnie na konferen-
cję i teraz chcę dbać o to, by inni też tego zaznali. Patrzy-
łem na reprezentację z boku i stwierdziłem, że to ważne.

Rządzisz drużyną?
Nie. Na boisku mogę prowadzić drużynę, ale nie rządzę. 
Jak trzeba podjąć jakąś decyzję to muszę stanąć na wyso-
kości zadania, ale każdy ma prawo wypowiedzieć swoje 
zdanie w kadrze.

Z Adamem Nawałką kliknęło od razu czy trzeba było 
czasu? Najpierw próbował wam organizować czas, 
potem od tego odszedł. To był wynik rozmowy z wami, 
czy pokazaliście, że dbacie o siebie profesjonalnie?
Prawda jest taka, że im więcej zakazów mieliśmy, tym go-
rzej graliśmy. Trener na początku chciał wprowadzać pew-
ne zasady. Podporządkowaliśmy się, ale potem przekona-
liśmy trenera, że jesteśmy profesjonalistami i potrafimy 
o siebie dbać. Niech każdy organizuje sobie wolny czas jak 
chce, bo my i tak wiemy po co przyjechaliśmy. Każdy z nas 
wie czego potrzebuje i na co może sobie pozwolić. Trener 
zrozumiał, przeanalizował i mamy świetny kontakt. Na-
wałka nie jest zamknięty, rozmawia i potrafi słuchać.

To sztab cichych ludzi. Robią swoje zarywając noce 
byście wszystko mieli przygotowane.
Wiemy, że tak jest. Analizy są dobrze przygotowane, wi-
dać, że nie na 5 minut przed odprawą, tylko dużo wcze-
śniej. Każdy element treningu też jest wcześniej wymyślo-
ny. Zdajemy sobie sprawę, że oni pracują profesjonalnie 
i my chcemy robić to samo. Musimy współpracować i się 
rozumieć, a wtedy efekty będą dobre.

Kiedy wzrosła twoja skuteczność w reprezentacji? Czy 
wtedy kiedy zmniejszyła się odległość między tobą 
a twoimi partnerami na boisku, czy po prostu zadziałali 
inni piłkarze? 
Jesteśmy lepszymi zawodnikami niż kilka lat temu. 
Wszystko jest poukładane. Kiedyś moja walka o pozycję 
z obrońcami była walką samotną. Byłem sam w promieniu 
dwudziestu metrów. Teraz wbiega nas pięciu w pole karne 
i to ma to sens. Jest więcej gry ofensywnej, więcej utrzy-
mywania się przy piłce. Więcej sił dzięki temu mamy na 
tworzenie sytuacji podbramkowych. Ja z kolei nie muszę 
marnować sił na walkę z obrońcami. To są detale, które 
teraz już funkcjonują.

Masz poczucie, że możesz zostać najlepszym 
piłkarzem w historii polskiego futbolu? Albo może 
myślisz już nim jesteś? 
Po to ciężko pracuję by stać się tym najlepszym. Nie je-
stem chyba daleko. Oczywiście trudno porównywać in-
dywidualne osiągnięcia. Zbigniewa Boniek miał sukcesy 
z reprezentacją, zdobył Puchar Europy. Mnie się to jeszcze 
nie udało. Na razie skupiam się na sobie, chcę zrobić jak 
najwięcej i zobaczymy jaki będzie efekt. Nie zastanawiam 
się w jakim miejscu rankingu jestem.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE, PREZES BAYERNU 
MONACHIUM O ROBERCIE LEWANDOWSKIM

Po raz pierwszy pomyśleliśmy o Robercie po przegranym 
2:5 finale Pucharu Niemiec w 2012 roku. Robert strzelił 
wtedy trzy gole. To był dla nas szok. Pomyśleliśmy, że to 
świetny pomysł mieć go u siebie. Dobry interes dla Bayer-
nu i samego Roberta. Potem był mecz Borussii przeciwko 
Realowi, w którym Robert strzelił cztery gole. Byliśmy 
świadomi, że nie tylko my o niego walczymy, że zgłoszą się 
inne wielkie kluby.

Kiedy strzelił pięć goli w 9 minut nikt nie mógł w to 
uwierzyć, ale tak naprawdę reakcje były bardzo różne. 
Niektórzy nie mogli pohamować śmiechu, bo przecież to 
wydawało się niemożliwe. Co on zrobił?!

W ubiegłym roku mieliśmy ofertę z Manchesteru Uni-
ted za Müllera. Powiedziałem wtedy, że Müller jest bez-
cenny i nie na sprzedaż. Dodałem, że mamy kilku takich 
graczy, wśród nich jest też Robert. Anglicy mają pieniądze 
i czasem proponują przeogromne kwoty, ale my nie myśli-
my jak bank. Nie jesteśmy od zarabiania pieniędzy. Myśli-
my o przyszłości. Oczywiście to kosztuje, ale jeśli chcemy 
rywalizować z najlepszymi to musimy mieć takich graczy 
jak Robert. Real Madryt? Robert nie jest na sprzedaż. Flo-
rentino Perez jest moim przyjacielem i dobrze o tym wie. 
Robert ma kontrakt do 2019 roku. Wyznajemy filozofię, że 
jeśli piłkarz gra dobrze, solidnie wykonuje swoją pracę, to 
my jesteśmy gotowi do rozmów o nowej umowie. 

Robert jest świetnym przykładem profesjonalizacji wa-
szej piłki. Dba o dietę, przykłada się do treningów. Razem 
z Błaszczykowskim i Piszczkiem wpłynęli na poprawę wize-
runku polskiej piłki. My w Niemczech pamiętamy rok 1974 
i znakomitą polską drużynę. Wtedy wyrobiła się marka na 
lata. A teraz dzięki Robertowi to wszystko poszło do przodu.

Wygląda na to, że Robert jest najlepszym polskim 
piłkarzem w historii, choć znałem ich wielu. Ale myślę, 
że Robert osiągnął wyższe umiejętności niż członkowie 
zespołu z 74-tego roku. 
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a big change for a young man. Many things 
were new and unexpected for me. Besides, 
during the first year of my stay in Dortmund, 
he had very tough trainings, which could also 
influence my long acclimatization process. 
And in Bayern, I already knew the language 
and played at a good level. I was already famil-
iar with the Champions League.

Are your relations with Arjen Robben blown 
up by the media or are you really not fond 
of each other?
It was supposed to be nice. (Laughs) It is 
exaggerated a bit. Both of us have a certain 
character and expectations towards them-
selves. There was indeed a match when we 
had grievances against each other, but it hap-
pens. We had to talk. There was no conflict, 
though, and I hope there never will be.

But I guess you do not go out for coffee or 
beer together?
I  think Arjen is more of a  stay-at-home. 
I  have never seen him go out with anyone 

ENGLISH 

I WANT TO BE THE BEST 
IN HISTORY

When I was writing his biography, I knew he 
would go far. But so far? He has conquered 
Dortmund and now is adored by Munich and 
loved by the national team fans. He is an 
increasingly significant figure in world football. 
This is why Bayern decided to invite selected 
journalists from Poland to a Champions League 
match and a meeting with Lewy in his territory, at 
the Allianz Arena. I went, saw and listened.

I have visited the Bayern club museum. 
It is huge and impressive. Borussia was 
probably too cramped for you. How big 
is the difference between the club from 
Dortmund and Bayern?
I could feel my time in Borussia was running 
out. It was time to move forward. Bayern is 
a powerful club. It fights at each front prac-
tically every season. The problems Borussia 
had last season were not without reason too. 
This is why that step was necessary. It was 
beneficial for not only me as a football player. 
I knew it would be a benefit for the national 
team too. This is how I planned all that in my 
mind, that it was supposed to be the next step 
for our team too. I wanted to be even more 
valuable to our national team than in the 
times of Borussia.

Is Bayern your last club?
You never know. Everything happens so fast 
in a footballer’s life; our careers are short. 
There are more transfer windows ahead of 
us, and I play well and function well.

You needed a lot of time for acclimatization 
in each new club. Lech, Borussia. But it was 
much quicker in Bayern. Why?
I was a different player already. When I moved 
from Lech to Borussia, I was 21 years old. 
Thanks to Borussia, I experienced top-level 
football and achieved that level myself. So 
the leap from Borussia to Bayern was not that 
big as in the case of Lech and Borussia. All 
the more so because, with the earlier trans-
fer, the most significant thing was that I was 
to start playing abroad for the first time. It is 

from the team. But we spend so much time 
with one another that such personal outings 
are rather with our families or friends. Of 
course, guys from the team sometimes go 
out together, but we still train, eat and even 
sleep together.

Does the club organize such outings 
for you? It was certainly the club with 
Oktoberfest.
Yes, I think it was the only one organized by 
the club. Christmas Eve was organized by 
Bayern too. The rest is in our hands.

How did you change under the watchful eye 
of Guardiola? What did working under such 
tutelage give you?
I  have definitely changed, I  can feel that. 
I have become a better player. It was thanks 
to different exercise during trainings. Guardi-
ola pays attention to elements no one has ever 
considered before. They seem basic things, 
but each of us adopts some habits in their 
youth that are difficult to give up later on.
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Where did the year 2015 come from? You scored so 
many goals. Was it Guardiola who had set you up 
like that?
I have had many situations in matches for two or three 
years. It was just a matter of time before I started using 
them serially. Effectiveness had to come. The fact that 
there were scoring situations allowed us to think that ev-
erything was all right but I had to improve my effective-
ness. I have always been scoring many goals, but there 
were indeed many more of them this season.

You once used to say that you followed the example 
of Thierry Henry and that he was your idol. Is there 
anyone whose example you could follow today? Or is it 
just about improvement?
Henry has recently wanted a shirt from me. (Laughs) 
When I was a kid, I was watching him move around the 
pitch. Now I look at myself. I analyse the match and won-
der what I did wrong and what I did well. Then I also see 
what I am capable of. I focus more on my own mistakes 
and improving my skills than on what other footballers do.

They say that as long as Messi and Ronaldo play 
football, the Golden Ball contest will be their internal 
affair. That they are from outer space. Are you already 
on the same planet they are?
If we were to take into account the last year and the num-
ber of my goals, then perhaps yes. There is no denying that 
they are players who may turn out to be the best in the his-
tory of football. It is great I can play in the same times they 
do. Plus it is immense satisfaction to be taken into account 
in a wide circle of those who can be assessed similarly. Es-
pecially as they have more chances to score goals.

When you are on the field next to them, do you think 
“ah, I’d do it better”?
No, it is different. I look for the things I did and they did 
not. And I do not think “Wow! I’m playing against them!” 
either. Perhaps it was like that five years ago, but with the 
level I have today, it does not happen to me.

And here, in Munich? Do they say “we had Müller and 
Klinsmann, and now we have Lewandowski”? Do you 
feel they are aware of having someone equally good?
I think they are aware of that. Otherwise, we would not 
be sitting here. It happened probably only once in the 
history of Bayern that the activists invited journalists 
from another country to a meeting. It shows they respect 
Poland. And I am happy about it, because I pay attention 
to that. When it turned out I was among the candidates 
for the Golden Ball, I thought that everyone would now 
see that a boy from Poland could be up on par with them. 
I always think like that.

Have you met with any suggestions that it is more 
difficult for Poles here?
I did in the beginning. It was not easy after my transfer 
from Borussia. Now clubs put up money for Polish com-
petitors with greater confidence. It was influenced by the 
achievements of our trio: Kuba Błaszczykowski, Łukasz 
Piszczek and me. Polish football is perceived differently 
now. Sports directors simply look for Poles.

Do they often want you to recommend someone?
They ask. But remember that clubs have their scouts. But 
when they ask, I express my opinion.

How are you treated when you leave the club? 
Do people in the streets stop and shout “Gosh! 
Lewandowski!”? In the old days, when a Pole was 
driving a good car, he was stopped by the police whose 
first question was from whom he had stolen the car.
(Laughs) I do not have any problems with the police. 
I am recognizable but do not face any unpleasant situa-
tions because of that. My Polish identity is received well 
here. People try to throw in Polish words in our conver-
sations, regardless of whether they are German, Italian 
or Spanish.

Do you learn Spanish?
No, I don’t, but when you spend much time with several 
players from Spain and additionally a Spanish-speaking 
team, like it or not, those words stay in your head.

The Chairman of Real Madrid wanted you. He still 
does. And he will. What do you think?
It is not a question for me. I do not deal with specula-
tions. I don’t want to, because I have other things to do. 
The best thing is to talk to the managers. We are in the 
middle of the season. Thinking about the future does not 
have a positive influence on competitors.

Perhaps after Euro?
I have no idea what will happen after Euro.

Apropos Euro. A lot has recently changed in the 
national team. You seem to have been annoyed by the 
lack of success. And now you lose only once a year. 
How come?
There was a  potential already before, but now every-
thing has started functioning as it should. The right tac-
tic, the right people. Everyone understands they have to 
head in the same direction. Our victories also improved 
our self-confidence. We should not pump up the balloon 
claiming that we will win with everyone, but we want to 
win and show what is best in us. But we don’t know where 
it will take us. Our expectations as regards Euro will be 
growing with each passing day. We are capable of a lot. 
But we should remember that one match, our disposi-
tion on one day might get us eliminated.

You were a silent killer who was just doing his job 
for years. Now you have started playing the leading 
role. When we lose, cameras focus on you shouting 
“guys, what’s going on?!”. Where did it come from? Is 
it because of the captain’s armband or because of your 
good form in Bayern?
Bayern has given me even greater self-confidence. And 
a conviction that if I score goals here, I will do it every-
where. The quality of our trainings is really high. I prac-
tise with many excellent competitors. There is no possi-
bility of giving up, so we work flat out. Even in the case of 
monkey in the middle. When you do it halfway, you stay 
the monkey for a long time. And the armband? In the be-
ginning, I did not know whether it gave me something or 



3 0 – 3 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

not. Perhaps responsibility or being aware that it is I who 
will have to make excuses for all failures. So first Bayern 
and then the armband.

Do you know that people go to your matches to see 
Lewandowski’s goals? It is like with Messi and Ronaldo. 
Can you put up with that? It must be an enormous 
burden.
It is. And our psychological condition is very important. If 
you do not love all that, you will not reach that level and 
keep it for a longer time, because all those burdens will fin-
ish you. It has to be a source of pleasure for you.

And are you aware of the fact that giving the captain’s 
armband to you helped the national team? It has been 
functioning better since you became the captain.
I wanted everyone in the team to feel they are important 
and be sure of their skills. A national team footballer can-
not think he goes to a training camp just to practise with 
players who are better than he is. Is it the captain who al-
ways has to take part in press conferences? I decided that 
others should have a chance to express their opinions as 
well. I was once happy to be chosen for a press confer-
ence and now want to make sure others experience it too. 
I was looking at the team from the outside and thought it 
was important.

Do you rule the team?
No, I don’t. I can lead the team on the field, but I do not 
rule it. When a decision has to be made, I need to make the 
grade, but everyone has the right to express their opinion 
in the national team.

Did you click with Adam Nawałka right away or did 
you need a bit more time? He first tried to organise 
your time but then gave it up. Was it caused by some 
discussion you had or did you show him that you can 
professionally take care of yourselves?
The truth is the more bans we had, the worse we played. 
The coach tried to introduce new rules at first. We adhered 
to that but later convinced him that we are professionals 
and can take care of ourselves. Let everyone organise their 
free time like they want, because we know what we have 
come here for anyway. Each of us knows what he needs 
and what liberties he can take. The coach understood and 
analysed that, and we get on very well. Nawałka is an open 
person, he knows how to talk and listen.

There is a whole team of silent people. They do 
their job, sitting up till late at night for you to have 
everything ready.
We know that. The analyses are well-prepared, clearly 
not 5 minutes before the briefing but much earlier. Each 
element of our trainings is planned in advance. We realize 
that they work like professionals, and we want to do the 
same. We have to cooperate and understand each other. 
Then the effects will be good.

When did the effectiveness in the national team 
improve? Was it when the distance between you and 
your partners on the field decreased or was it simply 
because of other players’ work?

We are better competitors than several years ago. Ev-
erything is in order. My fights with defenders on the 
field were once solitary. There was no one with me 
within a twenty-metre radius. Now there are five of us 
entering the penalty area, and that makes sense. We 
play more aggressively and control the ball more often. 
As a result, we have more energy to create scoring situ-
ations. And I do not have to lose energy on fighting the 
defenders. Those are all details that are functioning 
well today.

Do you have the feeling that you could become 
the best player in the history of Polish football? Or 
perhaps you already are?
I  work hard precisely to become the best one. And 
I guess I am not far from that. Of course, it is hard to 
compare individual achievements. Zbigniew Boniek was 
successful with the national team and won the European 
Cup. I have not managed to do that yet. For the time be-
ing, I focus on myself; I want to do as much as possible. 
We will see where it will take me. I do not think about my 
position in the rankings.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE, CHAIRMAN OF 
BAYERN MUNICH, ABOUT ROBERT LEWANDOWSKI

The first time we thought about Robert was after we had 
lost the German Cup 2:5 in 2012. Robert scored three 
goals then. We were shocked. We thought it would be 
great to have him with us. A good business for Bayern 
and for Robert himself. Then there was the match be-
tween Borussia and Real in which Robert scored four 
goals. We realized that we were not the only ones who 
fight for him and that other great clubs wanted him too.

When he scored five goals in 9 minutes, no one could 
believe it, but there were actually various reactions. Some 
could not hold back their laughter, because it seemed im-
possible. What did he do?!

Last year, we were offered a deal for Müller from Man-
chester United. I told them that Müller was priceless and 
not for sale. I added that we had several players like that, 
including Robert Lewandowski. Englishmen have money 
and often offer huge sums, but we do not think like a bank. 
We are not here to make money. We think about the fu-
ture. It obviously has its price, but if we want to compete 
with the best, we need to have such players as Robert. 
Real Madrid? Robert is not for sale. Florentino Perez is 
my friend and knows that very well. Robert has a con-
tract until 2019. We follow the philosophy that if a footbal-
ler plays well and works hard, we are ready to talk about 
a new contract.

Robert is an excellent example of the professional-
ization of your football. He follows his diet and does his 
best at the trainings. Together with Błaszczykowski and 
Piszczek, they have positively influenced the image of 
Polish football. In Germany, we remember the year 1974 
and the excellent Polish team. You acquired a reputa-
tion for years then. And now, thanks to Robert, it has all 
moved forward.

It seems Robert is the best Polish football player in 
history, even though I  have known many. But I  think 
Robert has developed greater skills than the members 
of the team from 1974. 
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BĘDZIE TO MALOWNICZA HISTORIA O LUDZIACH ŻYJĄCYCH W MIE-
ŚCIE OTOCZONYM PRZEZ POTĘŻNE MASYWY GÓRSKIE ORAZ PIĘK-
NĄ ZATOKĘ KOTORSKĄ. HISTORIA O TYM, JAK PODRÓŻUJĄC Z MA-
ŁYM PLECAKIEM ODKRYĆ WIĘCEJ NIŻ BOGACI TURYŚCI STATKÓW 
WYCIECZKOWYCH, ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z MIESZKAŃCAMI I SPRÓBO-
WAĆ LOKALNYCH PRZYSMAKÓW ZA NIEWIELKIE PIENIĄDZE, WSPI-
NAĆ SIĘ NA SZCZYTY, A WIECZOREM SZUKAĆ ODBICIA SERCA W TA-
FLI JEDNEGO Z AKWENÓW.
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FIORDY 
POŁUDNIOWEJ 
EUROPY

TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański
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edziemy krętymi i wąskimi uliczkami wzdłuż Zato-
ki Kotorskiej. Z nieba leje się potężny żar. W cieniu 
jest około 40 stopni Celsjusza. Zatrzymujemy się 

przy pierwszych interesujących nas zabytkach: dwóch ko-
ściółkach zbudowanych na malutkich wysepkach. Jeden 
z nich jest już w rękach prywatnych, zaś drugi – Gospa od 
Škrpjela – można spokojnie zwiedzać, co stanowi zresztą 
nie lada atrakcję dla turystów z różnych zakątków świata. 
Na parkingu spotykamy Siergieja i to pierwszy miły po-
wrót do zeszłorocznych przygód. Kiedy w zeszłym roku po 
raz pierwszy jechaliśmy do Kotoru Siergiej zgarnął nas na 
parkingu z ofertą najtańszego przewozu na wyspę. Po raz 
pierwszy wtedy tam popłynęliśmy – właśnie z nim. Dlate-
go w tym roku nie mogliśmy odpuścić sobie okazji odwie-
dzenia go po raz kolejny.

J Siergiej przyjechał do Czarnogóry z Serbii podczas 
podziału obu krajów w 2006 roku, żeby rozkręcić własny 
biznes – ma małą łódeczkę, którą wozi na wyspę tury-
stów. Jego usługi są tańsze od publicznego przewoźnika. 
Po drodze opowiada pokrótce historię tego miejsca. Zna 
przy tym zwroty grzecznościowe w większości języków 
europejskich, po niemiecku, angielsku, rosyjsku i czarno-
górsku mówi biegle. Dowiadujemy się od niego ile czasu 
mamy na zwiedzanie oraz na co warto zwrócić uwagę. 

Sam zabytek zachwyca malowidłami naściennymi, 
a w muzeum znajdują się obrazy ukazujące żaglowce pod-
czas sztormu oraz walki okrętów. Podobno śluby tutaj bio-
rą tylko najbogatsi ludzie z Czarnogóry, którą wielkością 
oraz liczbą ludności można spokojnie porównać do nasze-
go województwa małopolskiego.



Z A  N A M I  P O Z O S T A ŁY 
D AW N E  D O M O S T WA  O R A Z 
T W I E R D Z A .  W I D O K  Z A P I E R A 
D E C H  W   P I E R S I A C H . 
W I D Z I M Y  J E D E N 
Z   P O T Ę Ż N Y C H  A K W E N Ó W 
Z A T O K I  K O T O R S K I E J . . .

Ruszamy dalej w  stronę Kotoru. Przez 
okno podziwiamy wielkie farmy, na których 
hodowane są mule i ostrygi. Po drodze mi-
jamy mnóstwo warzywniaków i  sklepików 
z owocami morza, z zawsze świeżym towa-
rem prosto od producenta. Zatrzymuję się 
u jednego z lokalnych sprzedawców w celu 
zakupienia naszego obiadu i to jest to. Parę 
odważników, wielka szufla nabierająca ki-
logramy muli do plastikowej siatki. Teraz 
już wiemy, że czeka nas dosyć tani, ale 
jednocześnie wykwintny domowy obiad. 
W restauracjach podawane są mule w dużej 
ilości kombinacji: w  białym winie, w  so-
sie pomidorowym, z  makaronami oraz na 

pizzy. Lokalni ludzie używają ich głównie 
do łapania ryb. Dla nas to rarytas, dla nich 
– codzienność. 

Po raz drugi udało mi się zawitać do Koto-
ru, do Polaka, którego udało nam się poznać 
w zeszłym roku, a który mieszka tu od 7 lat. 
To on w zeszłym roku polecał przejść się wie-
czorem ulicą po drugiej stronie miasta i przy 
bezwietrznej pogodzie szukać odbicia serca 
w Zatoce Kotorkiej. Podświetlone mury sta-
rego miasta tworzą wzór, niepowtarzalny 
widok, który nie gości w broszurkach oraz 
przewodnikach, będąc właściwie zarezerwo-
wanym dla oczu mieszkańców. Przy wjeździe 
napotykamy potężne 1,5-metrowe mury, się-
gające od samego morza aż do kilkaset me-
trów wyżej położonej twierdzy Jana. Wybie-
ramy się na zwiedzanie miasta zachowanego 
w architekturze weneckiej. Niewielkie wąskie 
uliczki, place o nieregularnych kształtach 
można śmiało nazwać jednymi z najlepiej za-
chowanych przykładów miast z tamtej epoki. 
Ruszamy na wspinaczkę do kościółka Matki 
Boskiej Uzdrowienia Chorych położonego 
równo w połowie drogi do twierdzy. Żar leje 
się z nieba. Czujemy się jak zdobywcy. Po-
dążamy po małych kamiennych schodkach 
wzdłuż muru, mijamy zmęczonych wspinacz-
ką turystów ze statku wycieczkowego. Do 
pierwszego celu jest tylko 450 metrów wzwyż, 
czyli jakieś 20 minut wpinania się, lecz przy 
40 stopniach jest to męczące i po 15 minutach 
wspinaczki zastanawiamy się, czy na pewno 
dojdziemy na szczyt, który z dołu zdobywa się 
jakieś 50 minut, czy poprzestaniemy tylko na 
połowie. Patrzymy na ogrom góry i uświada-
miamy sobie, że miasto istniejące od III wie-
ku przed naszą erą, a potem systematycznie 
rozbudowywane, jest jednym z trudniejszych 

do zdobycia na całym półwyspie bałkańskim. 
Robimy sobie przerwę w małym kamiennym 
kościółku w połowie drogi. Podczas upałów 
jest to idealne miejsce na chwilę wytchnie-
nia. Jest puściutki, jedynie w  centralnym 
punkcie stoi stary ołtarzyk. Większość 
osób wchodzi aby zaznać kojącego chłodu. 
Choć ciężko do niego dojść, to regularnie 
odbywają się tutaj nabożeństwa. Zaczynamy 
dalszą wędrówkę. Podążając dalej spotyka-
my jeszcze dwóch sprzedawców z zimnymi 
napojami. Dzień w dzień wchodzą spory ka-
wałek, aby zarobić choć trochę pieniędzy na 
turystach. Mijamy pierwsze zabudowania, 
zarośnięte kamienne budynki i docieramy 
na plac, na którym powiewa macedońska 
flaga. Za nami pozostały dawne domostwa 
oraz twierdza. Widok zapiera dech w pier-
siach. Widzimy jeden z potężnych akwenów 
Zatoki Kotorskiej, statek wycieczkowy, 
który wpływał tutaj z  rana, oraz masywy 
górskie, niekiedy pionowo wznoszące się 
od morza aż po sam szczyt. Przychodzi nam 
do głowy, że w tym mieście pieniądze szczę-
ścia nie dają. Dlaczego? Bo bogaci turyści 
przypływający tutaj na jeden dzień oglądają 
miasto, zabytkowe budynki, ale większość 
z nich nie zdobędzie szczytu – nie mają siły 
tu wejść. Nie zobaczą tego, co najpiękniejsze 
w tym mieście, a widok z pocztówek pozo-
stanie tylko widokiem z  pocztówek, a  nie 
wspomnieniem, do którego będzie się wra-
cać po latach. 

Pod wieczór wybieramy się jeszcze obej-
rzeć panoramę z  jednego z  masywów gór-
skich. Na samym początku podjazdu pod górę 
otrzymujemy informację, że w połowie trasy 
zapalił się samochód i droga jest nieprzejezd-
na. Jest naprawdę wąska, a samochody mogą 
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się mijać tylko w wybranych miejscach. Tutaj góry pokazu-
ją swoją wyższość, sprzęt ludzi nie wytrzymuje. Podjeżdża-
my tylko do połowy trasy, ale cóż, z naturą, choćby zaadop-
towaną przez człowieka, nie wygrasz.

Następnego dnia wybieramy się tunelem na drugą 
stronę Boki Kotorskiej, do małego miasteczka z wielką hi-
storią. Stary Bar wita nas sprzedawcami arbuzów. Są tutaj 
popularne jak w Polsce grzyby. Sprzedawane są z ciężaró-
wek przy drogach – mijamy ich kilka. Tutejsze arbuzy są 
słodkie, wodniste, idealne na upalne dni. Będą nam towa-
rzyszyły już do końca wędrówki po Bałkanach, a ich smak 
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T U T A J  G Ó R Y 
P O K A Z U J Ą  S W O J Ą 

W Y Ż S Z O Ś Ć , 
S P R Z Ę T  L U D Z I  N I E 

W Y T R Z Y M U J E . 

będzie jeszcze długo gościł w naszej pamięci. Dojeżdża-
my do starego miasta. Odnajdujemy wąską, kamienistą, 
wyślizganą i prowadzącą do bramy uliczkę. Jest pustawo 
jak na środek sezonu. Już stamtąd rozpościera się widok 
na Morze Śródziemne, a w oddali widać Włochy. Samo 
miasteczko niestety po licznych trzęsieniach w tamtym 
rejonie jest w większości w ruinie. Doskonale zachował 
się akwedukt z czasów tureckich i potężne wały obronne, 
a Czarnogórcy starają się odbudować zrujnowane zabyt-
ki. Przechadzając się po wąskich ścieżkach widzimy całe 
domostwa, fragmenty świątyń oraz kawałek warowni. 
Wszystko jest mocno zarośnięte, co dodaje tylko uroku 
temu miejscu. W krajach bałkańskich takie zabytki jak ten 
nie są jeszcze doceniane przez turystów. Choć są zachowa-
ne lepiej niż niejedne ruiny zamków w zachodniej Europie, 
to nie reklamują się na większości portali turystycznych, 
a po wielkości parkingu mogę śmiało stwierdzić, iż zbyt 
dużo autokarowych wycieczek tutaj nie zagląda. 

Na tym kończy się opowieść o słonecznym kraju, który 
teraz boryka się z falą uchodźców. Kraju, który zachwyca 
tym, że nie został odkryty przez bogatych turystów, któ-
rym za pieniądze wolno wszystko. Kraju, w którym odkry-
wając kolejne zabytki chce się ich oglądać więcej, więcej, 
w którym smak jedzenia pozostaje w pamięci na długo, 
a upalne dni zachowają się w naszych głowach jako miłe 
wspomnienia, do których w chłodne zimowe wieczory 
wraca się z przyjemnością. 
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FJORDS OF SOUTHERN EUROPE 

It will be a picturesque story about people who 
live in a town surrounded by mighty mountain 
ranges and the beautiful Bay of Kotor. A story 
about the way to travel with a small backpack and 
discover more than rich passengers of cruisers, 
become friends with local people, try regional 
delicacies for little money, climb to the top of 
mountains and look for the reflection of your 
heart in evening water.

We drive along narrow and winding streets 
along the Bay of Kotor. It’s scorching. There’s 
around 40 degrees Celsius in the shade. We 
stop by the first monuments we’re interested 
in: two tiny churches built on small islands. 
One of them is already in private hands, and 
the other one, Gospa od Škrpjela , is open 
for visitors and makes quite an attraction 
for tourists from various places around the 
world. We meet Sergey in the car park, and 
it is the first nice comeback to last year’s 
adventures. When we came to Kotor for 
the first time last year, Sergey picked us up 
from the car park and offered the cheapest 
cruise to the island. We went there for the 
first time precisely with him. This is why 
we couldn’t miss the chance of visiting him 
again this year too.

Sergey came to Montenegro from Ser-
bia during the dissolution of the countries 
in 2006 in order to start his own business: 
he has a small boat in which he transports 
tourists to the island. His services are cheap-
er than the ones of the public carrier. He 
briefly tells us the history of this place along 
the way. And he knows polite phrases in 
most European countries and speaks fluent 
German, English, Russian and Montene-
grin. We learn from him how much time we 
have for sightseeing and what is worth our 
attention.

The monument delights us with its wall 
paintings, and the museum exhibits pictures 
showing sailing ships during a  storm and 
ship battles. They say only the richest people 
from Montenegro organize their weddings 
here, and the country itself as regards its 
size and population could be compared to 
a small region in Poland.

We move forward towards Kotor and ad-
mire huge mussel and oyster farms through 
the window. On our way, we pass lots of green-
grocers and seafood shops that always sell 
fresh products straight from the produc-
er. I  stop at one of the local sellers to buy 
our dinner, and that’s it. Several weights 
and a  huge shovel scooping up kilograms 
of mussels to a  plastic bag. Now we know 
that we will have not only quite a cheap but 

also an exquisite home-made dinner. They 
serve mussels in all kinds of combinations in 
restaurants: in white wine or tomato sauce, 
with pasta or pizza. Local people use them 
mainly to catch fish. It’s a delicacy for us but 
something ordinary for them.

I  was happy to once again visit a  Pole 
we met last year. He has lived in Kotor for 
7 years. It was he that last year suggested 
that we should take an evening walk along 
a street on the other side of the city and in 
windless weather look for the reflection of 
our hearts in the Bay of Kotor. Backlit old 
town walls create a pattern, a unique view 
you won’t find in leaflets or guide books. It 
is practically reserved for the eyes of the 
locals only. At the entrance to the town, 
we come across huge, 1.5-metre walls that 
stretch from the sea itself up to St. John For-
tress located several hundred metres above. 
We set off on a sightseeing tour around the 
town with its Venetian architecture. Small 
and narrow streets and irregularly shaped 

squares could be definitely considered 
among the most perfectly preserved build-
ings from that period. We start our climb to 
the Church of Our Lady of Health situated ex-
actly halfway to the fortress. It’s really hot. We 
feel like conquerors. We move up small stone 
stairs along the wall and pass tourists from 
the cruiser tired from the climb. It is only 
450 metres up to our first destination, that is 
around 20 minutes of climbing, but it’s really 
exhausting in 40 degrees. After 15 minutes, 
we start wondering whether we would really 
make it to the top, which can be reached in 
50 minutes from the bottom, or whether we 
would limit ourselves to the half of the way. 
We take a look at the enormity of the moun-
tain and realize that the city that has existed 
since the 3rd century before Christ and has 
been then systematically developed is one 
of the most difficult places to conquer on the 
whole Balkan Peninsula. We take a break in 
a small stone church located halfway. It is 
a perfect place to get some rest on hot days. 
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It’s empty. There’s only a small altar standing in its central 
place. Most people come inside to enjoy the pleasant chill. 
Although it’s hard to reach, there are regular services or-
ganized here. We move forward. We meet two more sellers 
with cold drinks along the way. They climb quite a long 
way day by day to earn at least some money thanks to tour-
ists. We pass the first buildings, some of them overgrown, 
and reach a square with a Macedonian flag waving above. 
We have old houses and the fortress behind us. The view 
is breathtaking. We can see one of the huge basins of the 
Bay of Kotor, the cruise ship that entered the bay in the 
morning and mountain ranges, some of which rise verti-
cally from the sea to the top. It strikes us that money cer-
tainly doesn’t bring happiness in this city. Why? Because 
rich tourists coming here for one day see the town and 
the historical buildings, but most of them won’t conquer 
the summit: they’re not strong enough to go up here. They 
won’t see what’s most beautiful about the city, and the view 
from postcards will remain just a view from postcards, not 
a memory they could cherish years later.

In the evening, we set off to see a panorama from one 
more mountain range. At the beginning of the driveway 
up the mountain, we are informed that a car caught fire 
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in the middle of the road so it’s impassable. It’s really 
narrow, and cars can pass each other only in selected 
places. Mountains show their superiority here, human 
equipment can’t rival them. We drive up only to the half 
of the road, but it can’t be helped. You won’t win with na-
ture, even if it’s adapted by humans.

Next day, we move along a tunnel to the other side 
of the Bay of Kotor to visit a small town with great his-
tory. Stari Bar welcomes us with watermelon sellers. 
The fruit are as popular here as mushrooms in Poland. 
They’re sold from trucks standing by the roads. We 
pass several of them. Local watermelons are sweet, wa-
tery and perfect for hot days. They will keep us compa-
ny for the rest of our trip around the Balkans, and their 
taste will stay in our memory for a long time. We reach 
the old town and find a  narrow, rocky and slippery 
street leading to the gate. For the middle of the season 
it’s quite empty. A  view over the Mediterranean Sea 
and Italy in the distance stretches from the town. Un-
fortunately, the town itself is mostly in a state of ruin 
after many earthquakes. An aqueduct from the Turk-
ish period and a huge bulwark have survived in perfect 
condition, and Montenegrins try to rebuild the ruined 
monuments. On a walk along the narrow paths, we see 
whole homesteads, fragments of temples and a piece of 
a  stronghold. Everything is overgrown, which makes 
the town even more charming. Such monuments in 
Balkan countries are not appreciated by tourists yet. 
Although they are preserved in better condition than 
many castle ruins in western Europe, they’re not ad-
vertised on most tourist websites, and from the size 
of the car park I  can definitely say there aren’t many 
coach trips coming here either.

This is the end of the story about a sunny country that 
now has to contend with a wave of refugees. A country 
that delights with the fact that it hasn’t been discovered 
by rich tourists who can afford anything they want with 
their money. A country that makes you want to see more 
and more when you discover its monuments. A country 
in which the taste of local food stays in your memory for 
long and the scorching days are engraved in your mind 
and become pleasant memories you gladly come back to 
on cold winter nights. 





 dzisiejszym świecie jest tak, że nieciekawy 
mężczyzna patrzy w lustro i widzi przystojnego 
macho, a piękna kobieta często zerka nieśmia-

ło na swoje odbicie i widzi wyłącznie swoje wady. Panie są 
zakompleksione i nie mają wiary we własną siłę. Siłę ko-
biecości. Quadrille Conference & Spa specjalnie dla nich 
przygotował program, który ma za zadanie przenieść je 
„na drugą stronę lustra”, gdzie sztab specjalistów doko-
na ich przemiany, zarówno wizerunkowej, jak i duchowej. 

Program „Po Drugiej Stronie Lustra – Weekendowa 
Metamorfoza” oferuje paniom pobyt w luksusowym ho-
telu połączony z kompleksowym zestawem zabiegów i po-
rad, po którym nic nie będzie już takie samo. Metamorfo-
za zaczyna się od piątkowej sesji i spotkania ze stylistką, 
z którą potem klientki wybiorą się na zakupy z pełnym pa-
kietem porad. Na wieczór, po kilku godzinach spędzonych 
w centrum handlowym, przewidziany jest relaksujący 
masaż całego ciała. Sobotni poranek rozpocznie się od za-
biegów na twarz oraz dłonie i stopy w SPA Quadrille połą-
czonych z konsultacjami na temat pielęgnacji cery, twarzy 
i całego ciała. Po lekkim lunchu nastąpi czas na spotkanie 
z wizażystką i fryzjerem, którzy nie tylko pięknie przygo-
tują panie do profesjonalnej sesji zdjęciowej, ale też udzielą 
profesjonalnych rad dotyczących makijażu oraz pielęgna-
cji włosów. Po tych wszystkich zabiegach panie czeka wi-
sienka na torcie, czyli sesja zdjęciowa, która będzie nie tyl-
ko zwieńczeniem całego weekendu w Quadrille, ale ma za 
zadanie przede wszystkim udowodnić paniom, że biorąc 
do serca rady specjalistów, będą mogły codziennie wyglą-
dać właśnie tak jak na tych zdjęciach.

Oferta „Po Drugiej Stronie Lustra” ma na celu nie 
tylko doraźną pomoc w poprawieniu urody naszych go-
ści. Jej najważniejszym celem jest aby wszystkie panie 
nauczyły się na co dzień dobierać odpowiednie kosme-
tyki i ubrania oraz właściwie pielęgnować urodę. Rów-
nie ważna jak ciało jest w tym wypadku dusza. Po week-
endzie w Quadrrille kobiety odkryją w sobie skrywane 
pokłady kobiecego seksapilu, który sprawi, że wstąpi 
w nie zupełnie nowa energia. Pamiętajmy, że kobieta jest 
najpiękniejsza wtedy, gdy czuje się szczęśliwa. 

ENGLISH

ON THE OTHER SIDE OF THE MIRROR: 
A WEEKEND METAMORPHOSIS

Probably every woman sometimes dreams about undergoing 
a metamorphosis thanks to one move of a magic wand, like in 
the tale about Cinderella. If you do not have a phone number to 
a fairy, write down the number to Quadrille Conference & Spa, 
which offers a way to go through a true metamorphosis in just 
a single weekend.

In today’s world, it often happens that quite an uninterest-
ing man looks in the mirror and sees a handsome macho 
while a beautiful woman peeks timidly at her reflection 
and sees her flaws only. Ladies have a lot of hang-ups and 
no faith in their own strength. The strength of femininity. 
Quadrille Conference & Spa has prepared a special offer 
for them supposed to take them “to the other side of the 
mirror”, where a team of specialists leads to a transforma-
tion of both their image and spirit.

The offer “On the Other Side of the Mirror: a Weekend 
Metamorphosis” includes a stay in a luxurious hotel com-
bined with a comprehensive set of treatments and consul-
tations, after which nothing will be the same any more. 
The metamorphosis begins with a  Friday session and 
a meeting with a stylist, with whom the clients go shopping 
provided with a whole bunch of advice. In the evening, 
after several hours spent in a shopping centre, they enjoy 
a relaxing body massage. The Saturday morning begins 
with face treatments and hand and feet treatments at 
SPA Quadrille combined with consultations on the way to 
take care of one’s skin, face and whole body. After a light 
lunch, there is time for a meeting with a make-up artist and 
a hairdresser, who do not only beautifully prepare the la-
dies for a professional photo session but also provide them 
with professional advice on make-up and hair care. After 
all those treatments comes the icing on the cake: a photo 
session, which crowns the whole weekend in Quadrille. Its 
main aim is, however, to convince the ladies that, if they 
take the experts’ advice to heart, they can look like in the 
photographs every day.

The offer “On the Other Side of the Mirror” is not 
only supposed to provide our clients with immediate 
help in highlighting their beauty. Its main aim is to make 
all ladies learn to choose the right cosmetics and clothes 
and take appropriate care of their looks on a regular ba-
sis. Their soul is as important as their body. After a week-
end in Quadrille, women discover their so-far hidden 
reserves of sex appeal, which fills them with complete-
ly new energy. Let’s remember that women look most 
beautiful when they feel happy.  
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CHYBA KAŻDA KOBIETA CZASAMI MARZY O TYM, BY PRZEJŚĆ 
METAMORFOZĘ ZA POMOCĄ JEDNEGO RUCHU MAGICZNEJ 
RÓŻDŻKI, JAK W BAJCE O KOPCIUSZKU. JEŚLI NIE MACIE 
W KONTAKTACH NUMERU DO BAJKOWEJ WRÓŻKI, ZAPISZCIE 
SOBIE NUMER DO QUADRILLE CONFERENCE & SPA, GDYŻ TO 
TAM STWORZONO OFERTĘ, KTÓRA POZWOLI NA PRAWDZIWĄ 
METAMORFOZĘ W CIĄGU ZALEDWIE JEDNEGO WEEKENDU.
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eśli mieszkamy w dużym mieście, kontakt z natu-
rą mamy ograniczony. Życie w biegu, stres i ciągły 
przepływ informacji. Możemy nawet nie zauważyć, 

jak zmieniają się pory roku! Zmęczeni po zimie, szukamy 
ukojenia. Zostawmy siłownie i masaże, wybierzmy się do 
lasu. Najlepiej do takiego, gdzie przyroda jest w stanie nie-
naruszonym. Takim miejscem są Kaszuby i mieszczący się 
tam Wdzydzki Park Krajobrazowy.

WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY
Geograficznie położony w północno-zachodniej części Bo-
rów Tucholskich, kulturowo należący do Kaszub, Wdzydz-
ki Park Krajobrazowy mieści w  sobie bogactwo fauny 

TEKST Sylwia Gutowska
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NADCHODZI KONIEC ZIMOWEGO PRZEMĘCZENIA – 
Z POCZĄTKIEM MARCA WYPATRUJEMY PIERWSZYCH OZNAK 
WIOSNY I OGARNIA NAS WIĘKSZA CHĘĆ DO DZIAŁANIA. 
A WSZYSTKO TO ZA SPRAWĄ PRZYRODY. WEEKEND BLIŻEJ 
NATURY PRZYPOMNI NAM, ŻE JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ.

ZDJĘCIA Wojciech Zdunek
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i flory. Wystarczy pokonać 70 km na południowy zachód 
od Gdańska, by znaleźć się wśród zieleni, która o tej porze 
roku właśnie zaczyna budzić się do życia. Ogromny obszar 
parku w 64% pokrywają lasy. Jest tu też coś dla wszystkich, 
którzy polskie morze lubią zastąpić wodami śródlądowymi. 
Dużą część parku zajmują jeziora (jest ich aż 53, a pomniej-
szych oczek wodnych – około 100), z czego najważniejsze, 
Wdzydze, stanowi aż 76% powierzchni wodnej parku. Zara-
zem prawie cały jego obszar leży w dorzeczu Wdy. Takie wa-
lory przyrodnicze sprzyjają występowaniu wielu zwierząt, 
w tym rzadkich gatunków.

Zamieszkują tu m.in. sarny, dziki, zające, borsuki, lisy 
i jenoty, dla których leśno-trawiasty krajobraz parku tworzą 
idealny dom (w tak zróżnicowanym ekosystemie łatwiej im 
zdobywać pożywienie). Ze względu na mnóstwo jezior i tor-
fowisk, występuje też dużo bobrów. Choć same są płochli-
we, to bobrze tamy czy nory napotkać można co krok. Z in-
nych zwierząt, które przynajmniej za dnia trudno spotkać 
„twarzą w twarz”, występują nietoperze, i to aż w dziesięciu 
gatunkach. Wśród nich szczególnym okazem jest nocek 
łydkowłosy, uznany za wymierający w całej Europie.

Wiele zagrożonych gatunków znajduje schronienie w la-
sach i nad wodami parku. Jednym z nich jest szlachar, wiją-
cy gniazda nad brzegami Jeziora Wdzydze. Ten piękny ptak 
podlega ścisłej ochronie. Zresztą okolice Wdzydzy to raj dla 
amatorów ornitologii, szczególnie wczesną wiosną. Szacuje 
się tu występowanie około 126 gatunków ptaków, których 
powroty po zimie bywają naprawdę spektakularne.

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego jest cen-
na nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Razem z trze-
ma innymi parkami (Tucholskim, Wdeckim i Zaborskim) 
w 2010 r. decyzją Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej 
Człowiek i Biosfera obradującej w Paryżu Wdzydzki Park 
Krajobrazowy został włączony w obszar Rezerwatu Biosfe-
ry „Bory Tucholskie”. Stanowi on największy w Polsce Re-
zerwat Biosfery, obejmujący obszarem 320 tysięcy ha. 



Parks), it was included in the buffer zone of 
the Tuchola Forest Biosphere Reserve based 
on the decision made in 2010 by the Interna-
tional Coordinating Council of the Man and 
the Biosphere Programme seated in Paris. It is 
the biggest Biosphere Reserve in Poland and 
covers an area of 320,000 ha.

There are various ways to enjoy the park. 
Going on a hike along the trail of five lakes 
is just one of the possibilities. Cyclists can 
choose from among six routes, and those who 
prefer water can take a  cruise around the 
“Kashubian Sea”. Wdzydze Landscape Park 
offers almost unlimited forms of activity.

KASHUBIAN 
ETHNOGRAPHIC PARK
Even though wild nature and not very fertile 
soil did not favour settlements, Kashubians 
have been known for their tough characters 
for a  long time. The buildings they erected 
perfectly matched the surrounding nature. 
Many picturesque villages and old paths with 
wooden chapels and crosses have survived 
in Wdzydze Landscape Park to this day. It is 
especially worth visiting Wdzydze Kiszews-
kie and its Kashubian Ethnographic Park. 
You can see the whole material culture of this 
diverse region in one place. With an area of 
5 ha, the park is divided into 5 sectors, each 
of which corresponds to a different part of 
Kashubia. Moreover, it organizes annual 
events like Whit Sunday, Beheading the Kite, 
St Barbara Church Fair or “Hoeing potatoes”, 
which consists in potato and topinambur lift-
ing. You can learn how to mould pots and em-
broider or try glass painting. And in summer, 
children can take part in classes organized in 
a historic, pre-war school and hold real quill 
feathers. After all those attractions, their par-
ents can sit down in one of the reconstructed 
inns and try authentic Kashubian cuisine.  

abundance of fauna and flora. You just need 
to drive 70 km to the south-west of Gdansk in 
order to find yourself among greenery, which 
comes to life precisely in this season of the 
year. As much as 64% of the enormous park is 
covered in forests. If you like replacing the Pol-
ish sea with lakes, you will find something for 
yourself here too. They cover a large part of the 
park (there are as many as 53 lakes and around 
100 smaller ponds here). The most important 
one, Wdzydze Lake, constitutes as much as 
76% of the total water area of the park and is al-
most entirely located within the river basin of 
the Wda. Such natural values favour the occur-
rence of many animals, including rare species.

Among others, the woodland and grassy 
landscape of the park is home to roe deer, wild 
boar, hares, badgers, foxes and raccoon dogs (it 
is easier to find food in such a diverse ecosys-
tem). Thanks to a lot of lakes and peat bogs, the 
park is inhabited by many beavers, too. Even 
though the animals themselves are skittish, 
you can find their dams or lodges at every turn. 
Other animals that can be difficult to find “face 
to face”, at least during the day, include bats. 
There are as many as 10 species in the park, 
including the special pond bat, which is consid-
ered endangered in the whole Europe.

Many threatened species find shelter in 
the forests and by the waters of the park. The 
red-breasted merganser, which builds its 
nests on the shores of Wdzydze Lake, is one 
of them. This beautiful bird is under strict 
protection. As a matter of fact, the whole sur-
roundings of Wdzydze are a paradise for the 
enthusiasts of ornithology, especially in early 
spring. It is estimated that around 126 species 
of birds can be found here. Their returns after 
winter are sometimes really spectacular.

The nature of Wdzydze Landscape Park 
is precious on both a national and Europe-
an scale. Together with three other parks 
(Tuchola, Wda and Zaborski Landscape 

Zwiedzać park można na wiele sposobów. 
Udanie się na pieszą wędrówkę szlakiem pię-
ciu jezior to tylko jedna z możliwości. Rowe-
rzyści mogą wybrać spośród sześciu tras, zaś 
amatorzy wód powinni popłynąć w rejs po 
„Kaszubskim Morzu”. Formy aktywności są 
tu niemal nieograniczone.

KASZUBSKI PARK 
ETNOGRAFICZNY
Choć dzika przyroda i średnio urodzajne gle-
by nie sprzyjały osadnictwu, nie od dziś wia-
domo, że Kaszubi to hardzi ludzie. Tworzone 
przez nich zabudowy harmonijnie kompono-
wały się z otaczającą naturą. I tak na terenach 
Wdzydzkiego Parku Narodowego zachowały 
się malownicze wsie i stare dróżki z drewnia-
nymi kapliczkami i krzyżami. Warto odwie-
dzić wieś Wdzydze Kiszewskie, gdzie mieści 
się Kaszubski Park Etnograficzny. Tu w jed-
nym miejscu przedstawiona jest cała kultura 
materialna tego zróżnicowanego regionu. Na 
5 ha parku znajduje się 5 sektorów, z którego 
każdy odpowiada innemu obszarowi Kaszub. 
Organizowane są tam doroczne imprezy, takie 
jak Zielone Świątki, Ścinanie Kani, Odpust św. 
Barbary czy „Z motyką na ziemniaka” – wiel-
kie wykopki ziemniaka i topinamburu. Można 
nauczyć się lepić garnki, haftować czy malo-
wać na szkle. Latem dzieci mogą wziąć udział 
w  zajęciach w  zabytkowej, przedwojennej 
szkole, trzymając w rękach prawdziwe gęsie 
pióro. Na koniec rodzice mogą zasiąść w jed-
nej z rekonstruowanych karczm i spróbować 
smaków autentycznej kaszubskiej kuchni.  

ENGLISH

TURN OFF YOUR PHONE, SPRING 
IS COMING

The end of the winter fatigue is approaching. With 
the beginning of March, we expect the first signs of 
spring and have more energy to act. And everything 
thanks to nature. A weekend in the bosom of nature 
will remind you that you are a part of it.

If you live in a big city, you have limited contact 
with nature. Always in a rush, under stress and 
exposed to a constant flow of information. You 
may not even notice how seasons change! Ex-
hausted after winter, you look for consolation. 
Leave gyms and massages behind. Go to the 
forest. Most preferably to one where nature is 
intact. Kashubia with its Wdzydze Landscape 
Park is certainly such a place.

WDZYDZE LANDSCAPE PARK
Geographically situated in the north-west 
of the Tuchola Forest and culturally a part of 
Kashubia, Wdzydze Landscape Park hides an 

W Y Ł Ą C Z  T E L E F O N ,  W I O S N A  S I Ę  B U D Z I



ażdy, kto ma więcej niż dwadzieścia lat, pamię-
ta jaką straszną nudą były szkolne wycieczki do 
wszelkiego rodzaju muzeów. Zazwyczaj wiązało 

się to z wysłuchiwaniem przewodnika opowiadającego 
o  eksponatach znajdujących się za szybką, których za 
nic na świecie nie wolno było dotykać. Zero interakcji, 
a przecież wiadomo, że jeśli dziecko nie może czegoś 
same sprawdzić, to szybko straci jakiekolwiek zain-
teresowanie, a  już na pewno nie będzie miało ochoty 
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ŚWIAT NAUKI 
W CENTRUM 
HEWELIANUM

ZDJĘCIA Mat. Prasowe, Centrum Hewelianum.TEKST Kajetan Kusina

WIZYTA W CENTRUM HEWELIANUM TO DOSKONAŁE 
UCIELEŚNIENIE IDEI NAUKI POPRZEZ ZABAWĘ. 
ZNAJDUJĄCE SIĘ TAM WYSTAWY MOGĄ ROZBUDZIĆ 
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA U KAŻDEGO ZWIEDZAJĄCEGO.

K

słuchać długiego wykładu. Na szczęście współcześnie 
budowane centra edukacyjne podchodzą do sprawy 
z  zupełnie nowej strony i  największy nacisk kładą 
właśnie na naukę połączoną z zabawą i wykorzystują 
wrodzoną ciekawość najmłodszych. Takim właśnie 
miejscem jest gdańskie Centrum Hewelianum, czego 
mogłem doświadczyć na własnej skórze. 

Moja wizyta w Centrum polegała na wzięciu udziału 
w zajęciach przygotowanych dla grupy składającej się 
z uczniów klas II-IV szkoły podstawowej. Ich przygoda 
rozpoczęła się od godzinnej prezentacji związanej z che-
mią. Mogli na niej dowiedzieć się czym zajmuje się ta 
nauka, a także zobaczyć parę prostych, ale efektownych 
doświadczeń, takich jak stworzenie domowego wulka-
nu. Zawsze podziwiam ludzi, którzy są w stanie przykuć 
uwagę maluchów tak, aby rzeczywiście aktywnie uczest-
niczyły w zajęciach bez zbytniego uciekania od tematu. 
Prezentacja jednak była tylko przystawką przed daniem 
głównym, czyli wizytą na interaktywnej wystawie „Do-
okoła świata”, która pochłonęła uwagę zwiedzających 
i zaoferowała im przyśpieszoną podróż po siedmiu konty-
nentach naszej planety. I w tym wypadku nie tylko dzie-
ciaki zostały wchłonięte w ten świat, bo ja też musiałem 
dotknąć i wypróbować każdego eksponatu. Wystawa jest 
sprytnie przemyślana i rozpoczyna się w jądrze ziemi, 
a potem prowadzi nas przez Azję, Afrykę, Australię, An-
tarktydę, obie Ameryki i kończy się na Europie. W każ-
dej części przedstawione zostały najbardziej charaktery-
styczne elementy danego zakątka. Żadna z atrakcji nie 
powiela tego samego pomysłu, co oczywiście zachęca do 
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wypróbowania każdej z osobna, a niektóre 
z nich są naprawdę pomysłowe. Najbardziej 
efektowny jest chyba symulator huraganu, 
zamykana kabina, w której możemy poczuć, 
czym jest wiatr rozpędzony do 130 km/h. 
Mocno angażuje także symulator powsta-
wania wydmy, pozwalający kierować siłą 
i  kierunkiem nawiewu piasku. Ciekawym 
pomysłem jest atrapa igloo, w środku które-
go obejrzeć można fragment pierwszego fil-
mu dokumentalnego „Nanuk z Grenlandii”. 
To samo można powiedzieć o  stanowisku 
z nietoperzymi uszami, pozwalającemu zro-
zumieć jak wielkość tego organu wpływa na 
jakość słuchu. Mógłbym wymieniać i wymie-
niać, ale mijałoby się to z celem, najlepiej po 
prostu spróbować samemu. 

Wystawa „Dookoła Świata” to tylko jed-
na z dostępnych atrakcji Centrum Hewelia-
num. W celu zapoznania się z resztą oferty 
najlepiej wejść na stronę www.hewelianum.
pl/wystawy.  

ENGLISH

THE WORLD OF SCIENCE AT 
HEWELIANUM CENTRE

A visit at the Hewelianum Centre is a perfect 
chance to try out the idea of learning through 
play. Its exhibitions help to arouse curiosity about 
the world in each visitor.

Everyone who is more than twenty years 
old remembers how boring school trips to 
various kinds of museums were. They most 
usually consisted in listening to a  guide 
telling kids about exhibits behind the glass, 
which could not be touched by any means. 
There was no interaction whatsoever, and 
yet it is a well-known fact that if a child can-
not try something on its own, it will quickly 
lose interest and will definitely not want to 
listen to a long lecture. Fortunately, educa-
tional centres built in our times approach 
the problem from a  completely different 

side. They place the biggest emphasis on 
learning through fun and use children’s in-
born curiosity. The Hewelianum Centre in 
Gdansk is precisely such a place too. I had 
a chance to see that myself.

During my visit to the Centre, I took part 
in classes prepared for a group of children in 
years 2-4 of primary school. Their adventure 
began with an hour-long presentation about 
chemistry. They could learn what that sci-
ence is about and see several simple but spec-
tacular experiments, for example how to pre-
pare a home-made volcano. I always admire 
people able to attract kids’ attention in such 
a way that they do really take active part in 
classes without too many digressions from 
the subject. But the presentation was only 
a starter before the main course, that is a vis-

WS P Ó Ł C Z E Ś N I E  B U D OWA N E 
C E N T R A  E DU K AC YJ N E  P OD C HODZ Ą 
D O  S PR AW Y  Z   Z U PE Ł N I E 
N OW E J  S T RO N Y  I   N A J W I Ę K S Z Y 
N AC I S K  K Ł A DĄ  W Ł A Ś N I E  N A 
N AU K Ę  P O Ł ĄC Z O N Ą  Z   Z A BAWĄ 
I   W Y KOR Z YS T UJĄ  W RODZ O N Ą 
C I E K AWO Ś Ć  N A J M Ł OD S Z YC H . 

it to an interactive exhibition entitled “Around 
the World”, which captured the children’s at-
tention and offered them a journey around the 
seven continents of our planet. And not only 
children were drawn into that world – I, too, had 
to touch and try each exhibit. The exhibition 
is cleverly thought-out – it begins in the cen-
trosphere and leads you through Asia, Africa, 
Australia, Antarctica, both Americas and ends 
in Europe. Each part presents the most charac-
teristic elements of a  given place. No attrac-
tion repeats the same idea as any other, which 
obviously encourages you to try each of them 
individually. Some of them are very ingenious. 

The hurricane simulator is probably the 
most effective one. It is a closed cabin where 
you can feel wind speeding at 130 kph. The 
simulator of dune formation, which allows 
you to change the strength and direction of 
wind blowing sand, is another absorbing ex-
hibit. You can also enter a fake igloo and see 
a fragment of the first documentary film Na-
nook of the North inside. At the stand with 
bat’s ears, you will understand how the size 
of the organ influences the quality of hear-
ing. I could go on listing all the interesting 
attractions, but it would be pointless. The 
best thing to do is see them yourself.

“Around the World” is only one of many 
exhibitions available at the Hewelianum 
Centre. To read about the rest of its offer, 
see www.hewelianum.pl/wystawy.  
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MAŁE JEST PIĘKNE: 

SZCZYTNO

TRÓJMIASTO, WARSZAWA, 
WROCŁAW, KRAKÓW... 
WSZYSCY MÓWIĄ O TYM, ŻE 
DUŻE MIASTA MAJĄ WIELE DO 
ZAOFEROWANIA TURYSTOM. 
TYLKO DLACZEGO NIKT NIE 
PAMIĘTA O TYM, ŻE MAŁE 
MIEJSCOWOŚCI WCALE NIE 
MUSZĄ BYĆ GORSZE?

TEKST Katarzyna Szewczyk

ZDJĘCIE Źródło: Urząd Miejski Szczytno, Fot.Paweł Salamucha.
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zczytno. Małe miasteczko na styku po-
jezierza olsztyńskiego i mrągowskiego, 
na zachodnich Mazurach, jak przystało 

na ten region – nad dwoma jeziorami. To nie-
zwykle urokliwe miejsce okazuje się bardzo 
atrakcyjne.

„MIAŁA BABA POFAJDOKA...”
Nieoficjalnym symbolem Szczytna jest Pofaj-
dok. W gwarze mazurskiej słowo to oznacza 
niedojrzałego młodzieńca, roztrzepanego, ale 
zawsze skorego do pomocy. W mieście znaj-
dziemy aż trzynastu takich lekkoduchów, 
w których (bardzo wesołym) towarzystwie 
odwiedzimy najważniejsze i najbardziej atrak-
cyjne punkty na mapie miejscowości. 

I  tak zaczynamy od parku nad jezio-
rem Domowym Małym, w którym niegdyś 

znajdował się targ koński. Dzisiaj jednak 
spotkamy tam nie konie, a... Rycerza, czyli 
Pofajdoka jadącego na świni. Niedaleko ra-
tusza miejskiego, wybudowanego w miejscu 
dawnego zamku krzyżackiego, stoi Drwal. 
W  jednym ze skrzydeł budynku znajduje 
się dziś oddział Muzeum Mazurskiego, na 
które z pewnością warto poświęcić chwilę. 
Dalej, pomiędzy zabytkowym budynkiem 
sądu oraz więzieniem, a  jakże, Uciekinier 
w  pasiastej koszuli. Ta droga poprowadzi 
nad jezioro Domowe Duże, gdzie przywita 
nas Amor, którego strzała podobno czyni 
cuda. Będąc tam warto wsiąść na statek 
wycieczkowy, z  którego będziemy mogli 
podziwiać panoramę miasta. Następnym 
przystankiem są ruiny wspomnianego już 
zamku z XIV wieku. Zwiedzających przywi-
ta Pofajdok Jurand, raczej niezbyt podobny 
do tego z sienkiewiczowskich „Krzyżaków”, 
aczkolwiek tak samo waleczny. Dlaczego 
akurat on? Właśnie z  tego zamku bohater 
powieści chciał uwolnić Danusię, swoją cór-
kę. Zmęczeni chodzeniem powinni udać się 
na Plac Juranda i dołączyć do Urwisów na 
ławeczce on-line, którą cały świat może ob-
serwować przez 24 godziny na dobę. Na uli-
cy Odrodzenia, na murze budynku banku 
czeka na nas Rabuś, a kawałek dalej – Zna-
chor i Strażak, którzy pokazują częściowo 
zabytkową, międzywojenną zabudowę. Idąc 
dalej mijamy XVIII-wieczny kościół i dawny 
gmach starostwa z 1885 roku. Tam stoi nie-
udolny Pofajdok Biznesmen, pokazujący 
nam puste kieszenie. Obieżyświata z kom-
pasem w ręku spotkamy przy obelisku wska-
zującym 21 południk, prowadzący prosto do 
Warszawy. Zwiedzający Szczytno z dziećmi 
koniecznie powinni udać się do „Małej Bie-
li”, gdzie wkraczamy w świat przyrody i po-
znajemy florę i  faunę regionu. W  pewnym 
momencie trafimy tam na słup, na którym 
zobaczymy skrzata z lornetką w ręku – Or-
nitologa. Szczytno to stolica polskiej policji, 
nie mogło więc zabraknąć Policjanta! Ten 

salutujący Pofajdok stoi niedaleko Ornitolo-
ga, u bram szkoły policyjnej, salutując wcho-
dzącym i żegnając wychodzących..

SZCZYCIEŃSKI JOHN 
LENNON
Dla wszystkich fanów polskiego big beatu 
Szczytno jest przystankiem obowiązkowym. 
To właśnie tutaj swoją młodość spędził Krzysz-
tof Klenczon – niepozorny wiejski nauczyciel, 
który kilka lat później rozkochał w sobie całą 
Polskę. W wieku 20 lat Klenczon porzucił na-
uczanie i wyjechał do Gdyni, gdzie rozpoczął 
karierę muzyczną jako gitarzysta niemenow-
skich Niebiesko-Czarnych. Trzy lata później 
w gdańskim Wrzeszczu narodziła się ikona 
polskiego rocka – zespół Czerwone Gitary.

Krzysztof Klenczon nie zapomniał nigdy 
o Szczytnie, a Szczytno nie zapomniało o nim 
– na każdym kroku można zauważyć, że mu-
zyk był z miastem bardzo związany. W cen-
trum miasta znajdziemy aleję oraz przepięk-
ny park nazwany jego imieniem, a w nim po-
mnik i fontannę postawione ku czci muzyka. 
Jeśli podążając śladami lidera Czerwonych 
Gitar poczujemy zmęczenie, możemy odpo-
cząć w pubie „Gama”, który w całości poświę-
cony jest osobie Klenczona i jego twórczości. 
W lipcu każdego roku na Placu Juranda odby-
wa się także Klenczon Big Bit Festival.

Podobno muzyk całe życie tęsknił za ro-
dzinnymi stronami, co słychać z resztą w jego 
muzyce – z Sewerynem Krajewskim i spółką 
śpiewał: „Wróćmy nad jeziora, na wędrowny 
rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi, wśród 
szumiących drzew”. Klenczon zmarł w Chi-
cago, ale ostatecznie wrócił na Mazury – na 
szczycieńskim cmentarzu znajduje się jego 
grób, pielgrzymkami wręcz odwiedzany przez 
fanów Czerwonych Gitar.

Jak widać, małe miejscowości mogą 
kryć w sobie wiele dobrego, czego Szczytno 
jest najlepszym przykładem. Nic, tylko pa-
kować walizki! S

JA K  W I DAĆ ,  M A Ł E 
M I E J S C OWO Ś C I  MO G Ą 
K RYĆ  W   S OB I E  W I E L E 
D OB R E G O,  C Z E G O  S Z C Z Y T NO 
J E S T  N A J L E P S Z Y M 
PR Z Y K Ł A DE M.  N IC ,  T Y L KO 
PA KOWAĆ  WA L I Z K I!
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SMALL IS BEAUTIFUL SZCZYTNO

Tricity, Warsaw, Wroclaw, Cracow... Everyone says 
that big cities have a lot to offer to tourists. But 
why does nobody remember that small towns do 
not necessarily have to be worse?

Szczytno. A town located at the meeting point 
of the Olsztyn and Mrągowo Lake Districts, 
in western Masuria and, as befits that region, 
by two lakes. This incredibly charming place 
turns out to be very attractive too.

AROUND THE CITY WITH 
TRIFLERS
Pofajdok is the unofficial symbol of Szczytno. 
In the Masurian dialect, the term describes 
a young man that is immature and scatter-
brained but always willing to help. You will 
find as many as thirteen such triflers in the 
city. In their (quite cheerful) company, you 
will visit the most important and the most 
attractive points on the town map.

This way, you can start with a park near 
Lake Domowe Małe, which was once used 
as a horse market. But no horses are sold 
there any more. What you fill find instead 
is the first pofajdok – a Knight riding a pig. 

There is the Lumberjack standing next to 
the Town Hall, which was built in the place 
of the old Castle of the Teutonic Knights. 
Today, one of the wings of the building fea-
tures the Masurian Museum, which is cer-
tainly worth at least a short visit. Between 
the historic court building and a prison, you 
will see of course the Escapee in a striped 
shirt. That route leads to Lake Domowe 
Duże, where you will be welcomed by the 
Cupid, whose arrow is said to work won-
ders. When you are there, consider taking 
a cruise aboard a sightseeing ship, which of-
fers a beautiful view over the whole city. The 
next stop is at the ruins of the already-men-
tioned castle from the 14th century. You 
will meet Jurand, who is not very much 
similar to the Jurand from The Knights of 
the Cross by Henryk Sienkiewicz but still 
equally gallant. Why him exactly? Because 
it is from this castle that the hero wanted to 
free Danusia, his daughter. If tired of walk-
ing, you should visit Jurand’s Square and 
join the Rascals sitting on an online bench, 
which can be seen on the Internet by the 
whole world twenty-four hours a  day. You 
will find the Robber on the wall of a bank on 
Odrodzenia street and the Folk Healer and 
the Fireman several steps further. The latter 
will show you partially historic buildings 

from the interwar period. Moving forward, 
you will pass a church from the 18th century 
and the old office of district authorities from 
1885 and meet the Businessman, who shows 
his empty pockets to each passer-by. If you 
want to see the Traveller with a compass, go 
to the obelisk that indicates the 21st merid-
ian leading straight to Warsaw. Those who 
visit Szczytno with children should definite-
ly stop by at Mała Biel, where they can enter 
the world of nature and learn about the flora 
and fauna of the region. At some point, they 
will come across a pole with the Ornithol-
ogist, a  pofajdok with a  pair of binoculars 
in his hand. Szczytno is the capital of Polish 
police, so there has to be the Policeman too! 
That pofajdok stands near the Ornithologist, 
at the entrance gate to the Police School. It 
salutes all those who come in and says good-
bye to those who leave the place.

A JOHN LENNON FROM 
SZCZYTNO
Szczytno is a must for all fans of Polish big 
beat. It is where Krzysztof Klenczon spent 
his youth. The inconspicuous village teach-
er several years later achieved enormous 
popularity in the whole Poland. At the age of 
20, Klenczon gave up teaching and moved to 
Gdynia, where he started his musical career 
as the guitarist of Czesław Niemen’s Niebies-
ko-Czarni. Czerwone Gitary, the icon of 
Polish rock, was born three years later in the 
district of Wrzeszcz in Gdansk.

Krzysztof Klenczon has never forgotten 
about Szczytno, and Szczytno has never for-
gotten about him. You can see that the mu-
sician was very attached to the city at every 
turn. In the centre of the city, there is an alley 
and a beautiful park named after Klenczon. 
Inside the park, you will find a monument and 
a fountain built in honour of the musician. If 
you feel exhausted on your walk around the 
sites connected with the leader of Czerwone 
Gitary, you can have a rest at Gama, a pub 
completely devoted to Klenczon and his 
work. There is also Klenczon Big Bit Festival 
organized every July at Jurand’s Square.

They say the musician missed his home-
land all his life, which is in fact heard in his 
music. With Seweryn Krajewski and his band, 
he used to sing, “Let’s come back to the lakes 
and take a cruise. This is where you’ll find 
your destination, among the rustling trees.” 
Klenczon died in Chicago, but he ultimate-
ly returned to Masuria. His grave is located 
at the cemetery in Szczytno and visited by 
crowds of fans of Czerwone Gitary.

As you can see, small towns can hide quite 
a lot, and Szczytno is a perfect example of 
that. Time to pack your suitcase! 





TEKST Kajetan Kusina

UKRYTA W LASACH POD KOŚCIERZYNĄ WIEŚ ŁUBIANA 
ZNANA JEST NAJLEPIEJ JAKO POLSKA STOLICA 
PORCELANY. TEN UROCZY ZAKĄTEK MA DO ZAOFEROWANIA 
WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE NA KASZUBACH.

ubiana? Chyba chodzi o Lubianę? 
To najczęstsza reakcja na nazwę tej 
kaszubskiej wsi, która swoją sławę 

zdobyła dzięki najbardziej rozpoznawalnej 
fabryce porcelany w Polsce. Ta pomyłka 
nie jest wcale przypadkowa i kryje się za nią 
dość przewrotna historia. Nazwa fabryki 
nawiązuje do błędnego nazewnictwa wsi, 
która w czasie niemieckiego zaboru została 
zmieniona z kaszubskiego Łëbianô na Lu-
biana. Sama wieś ma jednak o wiele dłuższą 
historię. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła 
się już w roku 1284 w dokumencie Mściwoja 
II. Natomiast w 1466 weszła w skład I Rzeczy-
pospolitej. Łubiana zapisała się także w histo-
rii II Wojny Światowej z powodu bitwy – 26 
maja 1944 doszło do starcia ponad 50 żołnie-
rzy podziemia Gryfa Pomorskiego  i  AK ze 
zgrupowania Leona Kulasa–Zawiszy z okrą-

Łubiana skupia w sobie wszystko, co 
atrakcyjne we współczesnej polskiej wsi. O jej 
atrakcyjności może świadczyć fakt, że wiele 
z domków letniskowych stało się już stałym 
miejscem zamieszkania ludzi, którzy zrezy-
gnowali dla nich z mieszkania w hałaśliwych 
i wyobcowanych miastach. 

ENGLISH

ŁUBIANA – THE POLISH CAPITAL 
OF CHINA

Hidden in the forests near Kościerzyna, the village 
of Łubiana is better known as the Polish capital 
of china. This charming place offers all the best in 
Kashubia.

Łubiana? You mean Lubiana, don’t you? It 
is the most common reaction to the name 
of the Kashubian village, which achieved 
its fame thanks to the most recognizable 
chinaware factory in Poland. The mistake 
is not at all accidental and hides quite a per-
verse story. The name of the company re-
fers to the wrong name of the village, which 
was changed from the Kashubian Łëbianô 
to Lubiana under the Prussian rule. But 
the village itself has a much longer history. 
It was first mentioned already in 1284 in 
a document of Mestwin II. And in 1466, it 
became a part of the First Polish Republic. 
Łubiana went down in the history of World 
War II, too, due to a battle that took place 
on 26 May 1944. More than 50 soldiers of the 
underground Pomeranian Griffin and the 
Home Army from Leon Kulas–Zawisza’s 
formation were enveloped by the units of 
the German police and the SS. But true 
fame came only when the chinaware fac-
tory was built in the village. Lubiana was 
established in 1969 and quickly became the 
most recognizable Polish chinaware manu-
facturer both in the country and abroad. It 
had a very positive influence on the devel-
opment of the whole region. Many people 
found employment in the factory, and new 
houses and residential blocks were built 
in the village. But Łubiana attracts tour-
ists with not only the company but also 
its charming surroundings, especially the 
nearby Lake Sudomie. Located in the mid-
dle of the forest, it was quickly surrounded 
by newly built holiday cottages and two 
large holiday centres, one of which is still 
functioning.

Łubiana gathers everything that is at-
tractive in contemporary Polish country-
side in one place. Its attractiveness is prov-
en for example by the fact that many of the 
holiday houses have already become home 
to people who have resigned for them from 
living in noisy and alienated cities. 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Ł

POLSKA STOLICA 
PORCELANY

żającymi je oddziałami niemieckiej policji 
i SS. Jednak prawdziwą sławę wieś zaczęła 
zdobywać od momentu założenia fabryki 
porcelany. Lubiana powstała w 1969 i szyb-
ko stała się najbardziej rozpoznawalnym 
polskim producentem porcelany stołowej, 
zarówno w kraju jak i zagranicą. Zakład 
miał bardzo pozytywny wpływ na rozwój 
całej okolicy, wiele osób znalazło w nim 
zatrudnienie, a we wsi zaczęły pojawiać się 
nowe domy i bloki mieszkalne. Jednak Łu-
biana przyciąga uwagę nie tylko fabryką, 
ale także wyjątkowo urokliwym położe-
niem, a szczególnie umiejscowionym nie-
daleko jeziorem Sudomie. Nad położonym 
w środku lasu zbiornikiem szybko zaczęły 
powstawać domki letniskowe, a później 
dwa duże ośrodki wczasowe, z których je-
den nadal funkcjonuje. 

ŁUBIANA
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POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT DOKONAŁA WŁAŚNIE NIE LADA WYCZYNU 
– ZAREJESTROWAŁA IX SYMFONIĘ BEETHOVENA I TYM SAMYM MA NA SWOIM KONCIE 

NAGRANIA WSZYSTKICH SYMFONII SŁYNNEGO KOMPOZYTORA. O TRUDNOŚCIACH I WADZE 
TEGO OSIĄGNIĘCIA OPOWIADA DYREKTOR ARTYSTYCZNY PFK – PROF. WOJCIECH RAJSKI.

IX SYMFONIA
WEDŁUG PFK



było z dobraniem solistów, ponieważ nie dys-
ponowaliśmy tak dużym budżetem, żeby za-
trudnić kogoś z czołówki światowej. Trzeba 
było znaleźć dobrych i  jeszcze niedrogich 
i stojących u progu kariery artystów. Musie-
li oni pasować do siebie barwowo i dobrze 
śpiewać po niemiecku, bo co z tego, że ktoś 
ma piękny głos, jeśli ma złą dykcję w  tym 
języku. To są problemy, o których mało kto 
wie. IX Symfonia jest bardzo trudna do śpie-
wania. Nie jest łatwo znaleźć dobre głosy, 
które dodatkowo dysponują czasem w  da-
nym momencie.

Ile trwały przygotowania logistyczne?
Śpiewaków zaczęliśmy szukać przynajmniej 
rok wcześniej, bo wszystkich musieliśmy do 
siebie dopasować głosowo i terminowo. Jeśli 
chodzi o chór, zdecydowaliśmy się na Polski 
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanen-
sis, z którym od lat współpracujemy. Został on 
wzmocniony małą grupą chórzystów z Krako-
wa. Kolejnym problemem było znalezienie 
miejsca do dokonania zapisu tej Symfonii. 
Po długich poszukiwaniach firma Tacet zde-
cydowała się na Kościół św. Jana w Gdańsku. 
Dzięki życzliwości Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury mogliśmy dokonać tego nagrania 
w dogodnym dla nas terminie.

Jakie jest to wasze wykonanie IX Symfonii? 
Na co pan kładł nacisk, co pan chciał w niej 
podkreślić?
Proponuję wysłuchać tego nagrania i wyrobić 
sobie na ten temat własne zdanie. Bardzo nie-
chętnie oceniam własne produkcje artystycz-
ne i chciałbym przy tym pozostać. Jedno jest 
pewne: nie miało to być monumentalne, cięż-
kie, wolne wykonanie, takie jakie pamiętamy 
sprzed lat, realizowane z wielkimi i orkiestra-
mi i chórami.

Wspomniał pan o recenzji. Jak pan myśli, 
dużo się ich będzie jeszcze pojawiać? 
Jakie są doświadczenia z poprzednimi 
nagraniami?
Różnie bywa. Niekiedy jest ich mnóstwo, 
innym razem mało. Nasze płyty są wydawa-
ne za granicą i zbieraniem recenzji bardziej 
zajmuje się wydawca, który nam je przesyła. 
Wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja 

Pretekstem do naszej rozmowy są Symfonie 
Beethovena. Właśnie nagraliście ostatnią 
z nich, IX. Czyj to był pomysł, żeby 
zarejestrować wszystkie?
Wydawnictwa muzycznego Tacet oraz mój. 
Nagranie dziewięciu symfonii Beethovena, 
oczywiście jeśli zrobi się to dobrze, jest jak 
udział w Lidze Mistrzów w piłce nożnej, więc 
każdy dyrygent i  każdy muzyk klasyczny 
z chęcią by to zrobił. Niestety, z różnych wzglę-
dów – artystycznych, finansowych czy orga-
nizacyjnych – nie zawsze istnieje taka możli-
wość. Z tego co wiem, w Polsce jest to chyba 
drugie nagranie Symfonii Beethovena w ca-
łości i chyba dopiero trzecia taka realizacja 
z polskim dyrygentem. To jest bardzo ambitne 
i duże wydarzenie. Niesamowicie się z tego cie-
szymy, jest to dla nas duża nobilitacja. 

Ile trwało nagranie całego cyklu? I Symfonia 
została wydana w 2006 roku, to już 10 lat 
temu. To dużo czy mało jak na realizację 
dziewięciu nagrań?
Dużo. Naszym problemem jest to, że jesteśmy 
orkiestrą kameralną, a porywamy się na reali-
zację materiałów typowych dla orkiestr sym-
fonicznych. Orkiestry symfoniczne mogą 
nagrać jedną symfonię Beethovena, tydzień 
odpocząć czy poćwiczyć, a potem wziąć się 
za kolejną. U nas istnieje problem logistyczny, 
musimy zatrudniać dodatkowych muzyków, 
których ściągamy z całej Polski. Nie jest to 
łatwe, bo ci, których chcielibyśmy zaangażo-
wać nie zawsze są dostępni. Na realizację IX 
Symfonii czekaliśmy aż dwa lata. Dodatkowo 
pojawia się też problem finansowy. Wydaw-
nictwo Tacet nie jest duże, nie stoi za nim 
żadna wielka firma, która by je wspomogła, 
tak jak Mercedes czy Audi, które wspierają ta-
kie przedsięwzięcia. Rzadko która orkiestra 
kameralna może sobie pozwolić na nagranie 
kompletu symfonii Beethovena, a w szczegól-
ności IX Symfonii. Nas sponsorowała ENER-
GA, dzięki której to nagranie mogło się od-
być, za co jesteśmy Grupie ENERGA bardzo 
wdzięczni. Zarejestrowanie tego wielkiego 
dzieła oznacza powiększenie składu orkie-
stry, zaangażowanie chóru i solistów. Dlatego 
też, oprócz oczywiście względów artystycz-
nych, było to duże przedsięwzięcie. Dosta-
liśmy już nawet pierwsze recenzje z Anglii, 
Francji i Niemiec – są bardzo dobre.

Wspomniał pan, że IX Symfonia jest 
pierwszą formą wokalno-instrumentalną 
i musieliście zatrudnić do tego chór 
i solistów. Wymusiło to na panu, jako 
Dyrektorze Artystycznym PFK i dyrygencie, 
inną formę pracy?
Co jakiś czas gramy koncerty z  chórami, 
więc mamy doświadczenie w wykonywaniu 
dzieł wokalno-instrumentalnych. Trudniej 

I X  S Y M F O N I A  W E D Ł U G  P F K

T O  J E S T  B A R D Z O  A M B I T N E 
I   D U Ż E  W Y DA R Z E N I E . 
N I E S A M OW I C I E  S I Ę  Z   T E G O 
C I E S Z Y M Y,  J E S T  T O  D L A 
N A S  D U Ż A  N O B I L I TAC JA .

na rynku. Jeżeli pojawia się setne wydanie 
jakiegoś utworu, to nie każdy recenzent ma 
ochotę się nim zająć. Symfonie Beethovena 
są takimi właśnie utworami. Tym bardziej cie-
szą nas oceny recenzentów, którzy publikują 
je w prasie, czy – co bardziej teraz popularne 
– w Internecie. Płyty są wysyłane do różnych 
ludzi, jeśli ktoś chce posłuchać i napisać re-
cenzję, to tak zrobi, jak nie – to nie. My jednak 
kontynuujemy pracę z dotychczasowym wy-
dawcą nad kolejną płytą. Decyzja o tym, co to 
będzie, zapadnie za kilka dni.

Chciałbym na chwilę wrócić do samej IX 
Symfonii. Nagranie i wydanie takiego 
utworu może wpłynąć na wasze propozycje 
koncertowe.
Przede wszystkim wpływa na image, na pro-
pozycje koncertowe mniej. Agencja koncer-
towa, z którą współpracujemy od lat załatwia 
nam koncerty za granicą. Zanim nagraliśmy 
cykl dziewięciu Symfonii Beethovena by-
liśmy znani i zapraszani na wiele ważnych 
koncertów. Już wcześniej mieliśmy wypra-
cowaną bardzo dobrą opinię na Zachodzie 
i konsekwencją tego są spływające zaprosze-
nia do ważnych sal koncertowych. W  tym 
roku wystąpimy m.in. w Stuttgarcie i Kolonii, 
grając również Symfonie Beethovena. Może 
organizatorzy wybrali właśnie ten program, 
ponieważ mają nasze nagrania.

Macie taki plan, żeby co roku wydawać 
album?
Tak, staramy się nagrywać płyty przynaj-
mniej raz do roku. Na ten rok mamy zaplano-
wane dwa nagrania. Do tej pory nagraliśmy 
już około 60-70 albumów.

Beethoven napisał dziewięć Symfonii, 
rozpoczął pracę nad dziesiątą, której nigdy 
nie skończył. Dokończył ją za to Barry 
Cooper. Nie myślał pan o tym, żeby się temu 
przyjrzeć, tak w formie wisienki na torcie?
Oczywiście, że tak. Myśleliśmy też, czy nie 
zrobić całego cyklu z  instrumentalną mu-
zyką Beethovena – X Symfonią, Fantazją 
na chór, fortepian i  orkiestrę, koncertami 
instrumentalnymi itp. To byłoby minimum 
pięć płyt. Temat jeszcze nie jest zarzucony. 
Niektóre zespoły zagraniczne już to zrobiły, 

MECENAS PFK SOPOT
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w Polsce jeszcze nikt. Dyskutujemy z firmą 
Tacet na ten temat. Dla nas byłoby to wiel-
kie wyzwanie nie tylko artystyczne, ale też 
logistyczne.

Wszystkie dziewięć Symfonii Beethovena 
w waszym wykonaniu można zakupić 
w jednym boksie, czy trzeba ich szukać na 
osobnych płytach?
Symfonie były pierwotnie wydawane na osob-
nych płytach i nagrywane różnymi metoda-
mi. Teraz wydaliśmy je w  jednym boksie, 
a wszystkie nagrania zostały ujednolicone 
i wydane w tej samej technice nagraniowej. 
Boks oraz pojedyncze płyty można kupować 
na stronie wydawnictwa Tacet www.tacet.
de, dystrybutora w Szczecinie www.ccd.pl, 
podczas koncertów PFK Sopot. Nagranie IX 
Symfonii póki co jest dostępne wyłącznie 
w  komplecie z  poprzednimi Symfoniami. 
Wraz z  wydawnictwem Tacet planujemy 
jednak wydanie pojedynczej płyty, na któ-
rej znajdzie się tylko IX Symfonia. Będzie to 
ukłon w stronę tych melomanów i naszych 
słuchaczy, którzy regularnie zaopatrywali się 
w nasze nagrania. Tym sposobem będą mogli 
skompletować całą serię.  

ENGLISH

IX SYMPHONY BY POLISH 
CHAMBER PHILHARMONIC 
ORCHESTRA

The Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot 
has just achieved no mean feat: it has recorded 
Beethoven’s Symphony No. 9 and this way has 
recordings of all symphonies by the famous 
composer to its credit. Prof. Wojciech Rajski, the 
Artistic Director of Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra, tells us about the difficulties and the 
importance of this achievement.

Beethoven’s symphonies are a pretext for 
our conversation. You have just recorded 
the last one, Symphony No. 9. Whose idea 
was it to record all of them?
The idea came from the Tacet record com-
pany and from me. Recording the nine sym-
phonies by Beethoven is like taking part in 
the football Champions League, provided that 
you do it well, so each conductor and prob-
ably each classical musician would love to do 
that. Unfortunately, for various reasons, be it 
artistic, financial or organizational ones, 
it is not always possible. As far as I know, it 
is probably the second recording of all Bee-

thoven’s symphonies in Poland and probably 
the third such a realization with a Polish con-
ductor. It is a very ambitious and great event. 
We are extremely happy about it. It is a great 
honour for us.

How long did it take to record the whole 
cycle? Symphony No. 1 was released in 
2006. It was already 10 years ago. Is it 
a lot for nine recordings?
It is. Our problem is that we are a chamber 
orchestra but attempt to realize materials 
typical of symphony orchestras. Symphony 
orchestras can record one Beethoven’s sym-
phony, rest a week or rehearse and then take 
up another one. We face a logistic problem 
and have to hire additional musicians, whom 
we draft in from the entire Poland. It is not 
easy because those we would like to cooper-
ate with are not always available. We waited 
as many as two years for the recording of 
Symphony No. 9. There additionally occurs 
a financial problem. Tacet is not large, there 
is no great company behind it that would 
come to its aid, like Mercedes or Audi, which 
support such initiatives. Hardly any chamber 
orchestra can afford recording a whole set of 
Beethoven’s symphonies, including especial-
ly Symphony No. 9. We were sponsored by EN-
ERGA, thanks to whom the recording could 
actually take place, and we are very grateful 
to ENERGA SA for that. To record such a great 
piece, we had to expand the orchestra and 
hire a choir and soloists. This is why, of course 
apart from artistic reasons, it was a big un-
dertaking. We have even received the first 
reviews from England, France and Germany. 
They are very good.

You mentioned that Symphony No. 9 is 
the first vocal and instrumental form and 
that you had to hire a choir and soloists 
to record it. Did it force you, the Artistic 
Director of Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra and its conductor, to work in 
a different way?
We play concerts with choirs from time to 
time, so we have experience in performing 
vocal and instrumental pieces. It was more 
difficult to choose soloists because we did 
not had a  large budget enough to employ 
someone from the world’s lead. We had to 
find good and at the same time inexpensive 
artists on the threshold of their careers. 
They had to match each other’s timbre and 
sing well in German because having a beau-

tiful voice is not enough if you have poor 
diction in the language. They are problems 
few people realize. Symphony No. 9 is very 
difficult to sing. It is not easy to find good 
voices who additionally have time to spare 
in a given moment.

How much time did logistic preparations 
take?
We started looking for singers at least a year in 
advance because we had to match all of them 
as regards their voices and calendars. As far 
as the choir is concerned, we have decided on 
the Polish Chamber Choir Schola Cantorum 
Gedanensis, with which we have cooperated 
for years. It was supported by a small group of 
choir singers from Cracow. Another problem 
we had was with the choice of the place where 
we could record the Symphony. After a lot of 
searching, Tacet decided to choose St. John’s 
Church in Gdansk. By courtesy of the Baltic 
Sea Cultural Centre, we could record the 
piece at a convenient date.

What is your performance of Symphony 
No. 9 like? On what aspects did you put 
emphasis, what did you want to highlight?
I suggest everyone listens to the recording 
and forms their opinion about it themselves. 
I am very reluctant to assess my own artistic 
productions, and I would like to stick to that. 
One thing is certain: it was not supposed to be 
a monumental, heavy and slow performance 
we know from years ago, realized with huge 
orchestras and choirs.
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You mentioned reviews. Do you think there are many 
more to come? What about your experience with your 
previous recordings?
It depends. Sometimes there are many of them, oth-
erwise we receive only a few. Our albums are released 
abroad, and it is rather the publisher that collects the re-
views and sends them to us. Everything depends on the 
situation on the market. If it is already the hundredth 
recording of a certain piece, not every reviewer wants 
to write about it. Beethoven’s symphonies are precisely 
such pieces. So we are all the more happy about the opin-
ions of reviewers who publish them in press or, which is 
more popular now, on the Internet. Our albums are sent 
to various people. If someone wants to listen to them and 
write a review, they will. If not, it is all right. But we con-
tinue our work on the next album with the current com-
pany. The decision what it is going to be will be made in 
several days.

I would like to return to Symphony No. 9 for a moment. 
Recording and releasing such a work might influence 
your concert propositions.
It most of all influences our image, much more than 
concert propositions. The concert agency with which 
we have cooperated for years organizes concerts 
abroad for us. Before we recorded the cycle of nine 
symphonies by Beethoven, we had been already well-
known and invited to many important concerts. We 
had gained a  good reputation in the West already be-
fore and as a  consequence receive invitations to im-
portant concert halls. This year, we will play for exam-
ple in Stuttgart and Cologne, where we will perform 
Beethoven’s symphonies too. Perhaps the organizers 
have chosen precisely this repertoire because they 
have our albums.

Do you have a plan to release an album every year?
Yes, we try to record albums at least once a year. We have 
two recordings planned for this year. So far, we have re-
corded already around 60-70 albums.

Beethoven wrote nine symphonies and started working 
on the tenth one but never finished it. Barry Cooper was 
the one to do it instead. Did you consider looking into it 
as a kind of icing on the cake?
Of course I did. We were also thinking about a whole cycle 
with Beethoven’s instrumental music: Symphony No. 10, 
the Fantasy for piano, vocal soloists, chorus and orches-
tra, instrumental concerts and so on. It would consist of 
at least five albums. The topic is not abandoned yet. Some 
foreign bands have already done it. But there was no one 
in Poland. We discuss the issue with Tacet. It would be 
a great not only artistic but also logistic challenge for us.

Is it possible to buy all the nine symphonies by 
Beethoven performed by your orchestra in one box set 
or does one have to search for separate albums?
The symphonies were first released on separate albums and 
recorded with the use of different methods. Now we have re-
leased them in one set, and all of the recordings have been 
standardized and released in the same recording tech-
nique. The collection and separate albums can be bought 
on the website of Tacet www.tacet.de and the distributor in 
Szczecin www.ccd.pl, during concerts of Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra Sopot. The recording of Symphony 
No. 9 is so far available only in the set with the previous sym-
phonies. Together with Tacet, however, we are planning to 
release a single album with Symphony No. 9 only. It would 
be a compliment to those music lovers and listeners of our 
works who were regularly buying our recordings. This way, 
they will be able to collect the whole series.  
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Pana przygoda z ABBĄ zaczęła się ponad 40 lat temu 
i trwa do dziś – kiedy w zespole pojawiła się sekcja 
saksofonowa?
Po sukcesie eurowizyjnym ABBA chciała poszerzyć swój 
repertuar, szukała innych muzycznych rozwiązań. Ja 
miałem to szczęście, że pracowałem już wcześniej w stu-
dio i nagrywałem swoje utwory. Kiedy napisany został 
utwór „I do, I do, I do, I do, I do” dostałem telefon, że 
będzie w nim partia saksofonowa i że mam szansę się 
zaprezentować. To był najważniejszy telefon w  moim 
zawodowym życiu, a z saksofonem i muzyką ABBY od 
lat przemierzam świat. Dalej, gdy wykonuję swoje solo 
w piosence „I do, I do, I do, I do, I do” czuję przyjemny 
dreszcz emocji!

W tym czasie zrodziło się na pewno sporo pięknych 
muzycznych wspomnień...
O tak! Pamiętam, że najpierw robiliśmy trasę koncerto-
wą w Europie, w 1977 roku udaliśmy się do Sydney, gdzie 

WSPÓŁPRACĘ Z ABBĄ ROZPOCZĄŁ W ROKU 1975. Z ORYGINALNYM 
SKŁADEM KONCERTOWAŁ W EUROPIE I AUSTRALII. RAZEM 
Z THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA WYSTĄPI 20 MARCA 
W ERGO ARENIE, GDZIE, JAK TWIERDZI, TRZEBA BYĆ, BO TO 
GWARANCJA EMOCJI PROSTO Z LAT 70-TYCH! DO GDAŃSKO-
SOPOCKIEJ ERGO ARENY NA THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA 
ZAPRASZA ULF ANDERSSON – SAKSOFONISTA ABBY PODCZAS 
TRAS KONCERTOWYCH I WSPÓŁAUTOR HITÓW ZESPOŁU.

powstawał akurat film „ABBA The Movie”. Lecąc na koncer-
ty do Australii nie spodziewaliśmy się, że zespół osiągnął już 
tam taki poziom popularności. Ludzie zajmowali miejsca 
przy stadionie kilka dni przed pierwszym koncertem, by 
być tam i stać jak najbliżej sceny. Każdy występ gromadził 
ponad 50 tysięcy fanów zespołu. Byliśmy zszokowani, wie-
dzieliśmy, że nasza muzyka dociera do różnych części świa-
ta, ale te tysiące fanów, którzy mimo burzy i silnego wiatru 
byli obecni na otwartym stadionie i bawili się przy każdym 
utworze przerosło naszej najśmielsze oczekiwania!

Od roku 2001 wykonuje Pan piosenki ABBY w nieco 
innym składzie. Jakim projektem jest The Show 
A Tribute To ABBA?
Od 15 lat jestem zaangażowany w The Show A Tribute To 
ABBA, występujemy na scenach całego świata: od Amery-
ki Południowej po daleką Azję. Kilka dni temu wróciliśmy 
z Rosji, w Moskwie publiczność była fantastyczna. To pro-
jekt długofalowy, który już od lat spotyka się z pozytywny-
mi recenzjami. Mamy za sobą 700 koncertów, fani ABBY 
nam zaufali. Tę trasę w marcu kończymy w Gdańsku, więc 
wszystko będzie dopracowane. 

Jak przebiegają tegoroczne koncerty?
W ekipie The Show A Tribute To ABBA jest kilku muzyków 
z właściwego zespołu, więc nie zmieniamy aranżacji pio-
senek, staramy się w 100% oddać oryginalny dźwięk i styl. 
Mamy na sobie stroje z tamtych czasów, dziewczyny do złu-
dzenia przypominają Fridę oraz Agnethę i mają wielki sza-
cunek do wokalistek ABBY. Oczywiście to tylko hołd skła-
dany zespołowi, ale robimy wszystko, by widz poczuł się jak 
na koncercie w latach 70-tych. Jedyna różnica jest w ilości 
muzyków na scenie – z The Show A Tribute To ABBA w tym 
roku koncertuje z nami Londyńska Orkiestra Symfonicz-
na. Wystąpimy drugi raz w ERGO ARENIE i to mnie bardzo 
cieszy, bo w Polsce grałem jeszcze przed rozpoczęciem 
współpracy z ABBĄ...

Również była to muzyka pop?
Nie, to były mocniejsze brzmienia. Jesienią w 1962 zaczęli-
śmy w Warszawie i miesiąc podróżowaliśmy po Polsce. Był 
bas, bębny, a ja uczyłem się saksofonu w zespole. Dla nas, 
młodych chłopców z zachodniej Europy komunistyczne 

ABBA 
TO FENOMEN



Your adventure with ABBA began more 
than 40 years ago and continues to this day. 
When did the saxophone section appear in 
the band?
After ABBA’s success at Eurovision, it wanted 
to expand its repertoire and kept searching for 
other music solutions. I was lucky enough to 
have been working in the studio and recording 
my songs already before. When the song “I do, 
I do, I do, I do, I do” was written, I got a call that 
there would be a saxophone part in it and that 
I had a chance to show my skills. And it was the 
most important call in my professional life. 
I have been travelling across the world with my 
saxophone and ABBA’s music for years. I still 
feel excited when I play my first solo in “I do, 
I do, I do, I do, I do”!

Many beautiful music memories must have 
been born then...
Oh yes! I remember we first had a tour around 
Europe and then went to Sydney in 1977, 
where they were making ABBA The Movie 
at that moment. When we were going to Aus-
tralia, we didn’t expect the band had achieved 
such a level of popularity there already. People 
were taking places at the stadium already sev-
eral days before the concert to be there and 
stand as close to the stage as possible. Each 
performance attracted more than 50 thou-
sand fans. We were shocked. We knew that our 
music reached different parts of the world, but 
those thousands of fans who were present in 
the open stadium despite the storm and heavy 
wind, enjoying themselves during each song 
exceeded our most daring expectations.

You have been playing ABBA’s songs in a bit 
different line-up since 2001. What kind of 
project The Show a Tribute to ABBA is?
I have been involved in The Show a Tribute to 
ABBA for 15 years. We perform on the stages 
of the whole world: from South America to 
the faraway Asia. We came back from Russia 
several days ago. The audience in Moscow was 
fabulous. It is a long-range project that has met 
with favourable reviews for years. We have 700 
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realia tamtej Polski były szokiem. Wtedy też 
zaprzyjaźniłem się z Robertem, basistą z Kra-
kowa i kontakt utrzymujemy do dziś. 

Co wyjątkowego ma w sobie muzyka ABBY, 
że zachwyca kolejne już pokolenia fanów?
ABBA to swoisty fenomen, który tworzą wła-
śnie ludzie. Unikalna jest interakcja z fanami, 
którzy wręcz kochają przeboje zespołu, identy-
fikują się z nimi do tego stopnia, że niepotrzeb-
ne są nowe piosenki. Gdziekolwiek nie poje-
dziemy, ludzie znają te hity, często mają z nimi 
emocjonalną więź i myślę, że to właśnie sym-
patycy ABBY stoją za jej trwającym sukcesem. 

Zatem jeśli niezdecydowany fan ABBY 
nie zakupił jeszcze biletu na The Show 
A Tribute To ABBA – dlaczego powinien 
wybrać się 20 marca do ERGO ARENY?
The Show A Tribute To ABBA po prostu tak 
bardzo przypomina ABBĘ, że jeśli polski fan 
chce zobaczyć, jak wyglądały nasze koncerty 
z oryginalnym składem, to musi przyjść na 
marcowy koncert do ERGO ARENY. Staramy 
się zrobić wszystko, by oddać prawdziwą ma-
gię ABBY. Pomagają nam nowoczesne efekty, 
więc scenografia, światło i dźwięk stoją na 
najwyższym poziomie. Często słyszymy opi-
nie, że The Show A Tribute To ABBA wyglą-
da i brzmi jak oryginalny zespół – niebawem 
w Gdańsku będzie można się przekonać. Za-
praszamy serdecznie! 

ENGLISH 
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He began his cooperation with ABBA in 1975. 
He played concerts with the original line-up in 
Europe and Australia. Together with The Show 
a Tribute to ABBA, he will give a performance 
in ERGO ARENA on 20 March, which – as he 
says – one simply has to attend because it is 
a guarantee of emotions straight from the 70s! 
Feel invited to ERGO ARENA between Gdansk and 
Sopot for The Show A Tribute To ABBA by Ulf 
Andersson, the saxophonist on Abba tours and 
co-author of the band’s hits.

concerts to our credit, ABBA’s fans trust us. 
We finish this tour in March in Gdansk, so ev-
erything will be well-prepared.

How this year’s concerts look?
In The Show a Tribute to ABBA, there are sev-
eral musicians from the original band, so we 
don’t change the arrangement of songs but try 
to render the original sound and style in 100%. 
We wear costumes from those times, the girls 
are deceptively similar to Frida and Agnetha 
and hold the singers of ABBA in great respect. 
Of course, it is only a tribute we pay to the band, 
but we do our best to make the audience feel as 
if they were taking part in a concert in the 70s. 
The only difference is in the number of musi-
cians on the stage: The Show a Tribute to ABBA 
is this year accompanied by the Symphony Or-
chestra of London. We will perform in ERGO 
ARENA for the second time already, which 
I am very happy about because I played in Po-
land even before my cooperation with ABBA...

Was it also pop music?
No, these were stronger sounds. We started in 
Warsaw in the autumn of 1962 and were trav-
elling around Poland for a month. There was 
bass, drums, and I was learning to play the 
saxophone. We, young boys from the western 
Europe, were shocked by the communist re-
ality of that Poland. This is also when I made 
friends with Robert, a bass player from Cra-
cow. We stay in contact even today.

What is there in ABBA’s music that it 
delights whole generations of fans?
ABBA is a phenomenon created by people 
themselves. The interaction with fans is 
unique. They simply love the band’s hits and 
identify themselves with them to such an ex-
tent that they do not need new songs. Wherever 
we go, people know those hits and often feel an 
emotional bond with them. I think that it is pre-
cisely the fans of ABBA who are behind its con-
tinuing success.

So if there is still some undecided fan of 
ABBA who has not bought a ticket for The 
Show a Tribute to ABBA, why should they 
come to ERGO ARENA on 20 March?
The Show a Tribute to ABBA simply resembles 
ABBA so much that if a Polish fan wants to 
see how our concerts with the original line-up 
looked, they have to attend the March concert 
in ERGO ARENA. We do our best to render the 
true magic of ABBA. And in our aim we are sup-
ported by special effects: set design, lighting 
and sound are of the highest quality. We often 
hear that The Show a Tribute to ABBA looks 
and sounds like the original band. You will 
have a chance to see that yourselves in Gdansk 
soon. We cordially invite you to join us! 

A B B A  T O  S WO I S T Y  F E N O M E N , 
K T Ó RY  T WO R Z Ą  W Ł A Ś N I E 
L U D Z I E .  U N I K A L N A  J E S T 
I N T E R A KC JA  Z   FA N A M I ,  K T Ó R Z Y 
W R Ę C Z  KO C H A JĄ  P R Z E B O J E 
Z E S P O Ł U, N I E P O T R Z E B N E 
S Ą  N OW E  P I O S E N K I . 
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ZDJĘCIA Jakub Milszewski

NA TRZY 
DNI W ROKU 
NIEWIELKA 
PODKARPACKA 
MIEJSCOWOŚĆ 
O NAZWIE 
CIESZANÓW 
ZAMIENIA SIĘ 
W MIASTECZKO 
STOJĄCE 
ROCK'N'ROLLEM.

CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL 2016

egoroczny Cieszanów Rock Festiwal ma przed 
sobą trudne zadanie – przebić poprzednią edy-
cję. Co prawda do festiwalu jeszcze chwila, bo 

odbędzie się on w dniach 18-21 sierpnia, ale już widać, 
że organizatorzy wzięli sobie wyznaczony cel do serca. 
Choć nie odsłonili jeszcze wszystkich kart, to tych kil-
ka, których poznaliśmy, stanowi wystarczający powód, 
żeby bukować bilety.

Wiemy już na przykład, że na festiwalu dojdzie do 
jedynego polskiego koncertu legendarnej amerykań-
skiej formacji punk rockowej The Misfits. Trio dowo-
dzone przez charyzmatycznego Jerrego Only przywie-
zie do Polski sporą porcję charakterystycznego horror 
punka. Ale to oczywiście nie wszystko – na scenie 
zobaczymy także Tymon & The Transistors. – Pojawię 
się w Cieszanowie ze swoim zespołem Tymon & The 
Transistors, z którym dokonam rozłożenia na czynniki 
pierwsze czyli zagrania pierwszy raz w historii i jedyny 
w 2016 roku całej płyty „Wesele”. Będzie to wydarze-
nie wyjątkowe, ponieważ w Cieszanowie zamierzamy 
zagrać wszystkie piosenki z płyty „Wesele” dokładnie 
tak, jak są na płycie – mówi Tymon Tymański. Kolejną 
legendą, jaka wkroczy na deski sceny w Cieszanowie 
będzie polski death metalowy potwór – Vader. Peter 
lideruje cenionemu na całym świecie zespołowi już 
od ponad trzech dekad. To będzie drugi koncert for-
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macji na cieszanowskim festiwalu, więc – 
zgodnie z tradycją – będzie na swój sposób 
specjalny. Vader zaprezentuje na festiwalu 
przedpremierowo materiał z  nadchodzą-
cej wielkimi krokami płyty „The Empire”, 
będzie to więc nie lada gratka dla fanów 
brutalnego grania. Kolejne zespoły, które 
pojawią się w Cieszanowie, zostaną ogło-
szone niebawem.

Tradycją Cieszanów Rock Festiwalu jest 
także cykl koncertów monograficznych. 
Każdego roku w ramach serii „3X...” swój do-
robek artystyczny prezentuje jeden uznany 
artysta. Po Muńku Staszczyku i Pablopavo 
w 2016 roku nadeszła kolej niekwestionowa-
nej gwiazdy polskiego rocka – Kazika Sta-
szewskiego. Zgodnie z formułą Kazik zagra 
podczas festiwalu trzy koncerty. 19 sierpnia 
Kazik wytoczy ciężkie działa wraz z KNŻ pod-
czas jedynego w 2016 roku występu formacji. 
20 sierpnia pojawi się na scenie z zespołem 
Kult, którego nikomu nie trzeba przedsta-
wiać, by zagrać materiał z  albumów „Tata 
Kazika” i „Tata 2”. Ostatniego dnia imprezy 
Staszewski przedstawi cieszanowskiej pu-
bliczności swój najnowszy projekt – Kazik & 
Kwartet ProForma, który zaprezentuje swój 
aktualny repertuar, choć jesteśmy pewni, że 
nie zabraknie kilku niespodzianek.

Jeszcze jedną cieszanowską tradycją jest 
coroczny przegląd polskich i zagranicznych 
zespołów rockowych. Ruszył już nabór grup 
chętnych do wzięcia udziału w przeglądzie 

w jednej z trzech kategorii – podkarpackiej, 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Finali-
ści poszczególnych konkursów przeglądu 
zostaną wyłonieni podczas jednoetapowych 
eliminacji (finały podczas festiwalu). Fi-
nały trzech konkursów przeglądu odbędą 
się 19, 20 i 21 sierpnia 2016 r. w amfiteatrze 
Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu 
„Wędrowiec” w Cieszanowie. Szczegółowe 
informacje na ten temat dostępne są na stro-
nie festiwalu.

Karnety na festiwal w cenie 110 zł można 
kupić online i za pośrednictwem sieci Even-
tim, więc warto już się za to zabierać. 

ENGLISH

CIESZANOW ROCK FESTIVAL 2016

For three days in a year, a small Subcarpathian 
town called Cieszanow transforms into a genuine 
capital of rock’n’roll.

This year’s Cieszanow Rock Festival has 
quite a difficult task to perform – it has to 
outshine last year’s edition. Admittedly, 
there’s still some time till the festival, since 
it’ll take place from 18th to 21st August, but 
it’s already visible that the organizers have 
taken this goal seriously. Although they hav-
en’t put all their cards on the table yet, those 
several we’ve already seen are enough of 
a reason to book tickets. We know, for exam-
ple, that what awaits us is the only Polish con-
cert of the legendary American punk-rock 
formation The Misfits. The trio, led by charis-
matic Jerry Only, will bring to Poland a huge 
dose of characteristic horror punk. But, of 
course, by no means is it the only attraction 
– on the scene we’ll also see Tymon & The 
Transistors. “I’ll come to Cieszanow with my 
band Tymon & The Transistors,” says Tymon 
Tymański, “and together we’ll break our al-
bum down into constituent parts, that is, for 
the first time in history and the only time in 
2016 we’ll perform our entire album Wesele 
(Eng.: Wedding party). It’ll be an exceptional 
event, because we intend to play all the songs 
exactly as they are on the album.”

Another legend that will march onto the 
scene in Cieszanow will be a Polish death 
metal monster - Vader. Peter has been lead-

ing this band of a  worldwide renown for 
three decades. It will be the second concert 
of the formation at the Cieszanow Festival, 
so – traditionally – it will be special in its 
own way. Vader will present pre-release 
songs from their oncoming album The Em-
pire, which without a doubt  will be a great 
treat for fans of a  heavier sound. Other 
bands that will appear in Cieszanow will be 
announced soon.

One of other traditions of the Cieszanow 
Rock Festival is the cycle of monographic 
concerts. Each year, as a  part of “3X…” 
series, one esteemed artist presents their 
works. After Muniek Staszczyk and Pablopa-
vo, in 2016 the time has come for another 
unquestionable star of Polish rock – Kazik 
Staszewski. In accordance with the form of 
the festival, Kazik will give three concerts. 
On 19th August, Kazik will go the whole 
hog together with KNŻ (i.e. Kazik Na Żywo, 
Eng.: Kazik Live) during their only concert 
in 2016. On 20th August, he will appear on 
the stage with the band Kult (which doesn’t 
need any introductions) to play songs from 
albums Tata Kazika (Eng.: Kazik’s Dad) 
and Tata 2 (Eng.: Dad 2). On the last day 
of the event, Staszewski will present to the 
audience in Cieszanow his newest project 
– Kazik & Kwarted ProForma, which will 
perform their current repertoire, although 
we are positive they won’t fail to surprise us.

Yet another Cieszanow tradition is the 
annual song competition of Polish and for-
eign rock bands. The recruitment has al-
ready begun, and there are three categories: 
Subcarpathian, national and international. 
The finalists of respective competitions will 
be chosen during one-stage preliminaries 
(finals will be held at the Festival). The finals 
of the three competitions will take place 
on 19th, 20th and 21st August 2016 in the 
amphitheatre of Przygraniczne Centrum 
Kultury i Sportu “Wędrowiec” in Cieszanow 
(Eng.: Border Cultural and Sport Centre 
“Wanderer” in Cieszanow). More details are 
available on the festival’s website.

Carnets for the festival cost 110 PLN and 
may be purchased online and through the 
medium of the Eventim company, so it is 
worthwhile to start thinking about it now. 

T E G O RO C Z N Y  C I E S Z A N ÓW  RO C K 
F E S T I WA L  M A  P R Z E D  S O B Ą 
T RU D N E  Z A DA N I E  –  P R Z E B I Ć 
P O P R Z E D N I Ą  E DYC J Ę . 
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KTO POWIEDZIAŁ, ŻE WIZYTY W FILHARMONII SĄ 
TYLKO DLA DOROSŁYCH? W MARCOWYM KALENDARZU 
FILHARMONII BAŁTYCKIEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA 
COŚ DLA SIEBIE ZNAJDZIE DOSŁOWNIE KAŻDY.

aczniemy jubileuszowo i nieco przewrotnie, bo od 
koncertu „Maestro... nie tylko skrzypiec”. W ra-
mach tego cyklu z Orkiestrą PFB występują najlepsi 

soliści, którzy nie tylko wykonują solowe partie utworów, 
ale wcielają się także w rolę dyrygentów. Już 4 marca 
kompozycje Beethovena, Bacha i Mozarta na skrzypcach 
wykona Jan Stanienda, który z batutą w ręku stanie także 
za pulpitem. Podczas kolejnego koncertu – 11 marca – 
podobną rolę będzie pełnił Wiesław Kwaśny, któremu, 
oczywiście oprócz Orkiestry PFB, będzie towarzyszyła 
skrzypaczka Natalia Walewska, a w programie znajdą się 
m.in. utwory Vivaldiego i Czajkowskiego.

Aż trzy dni będą w tym miesiącu należały do dzieci. 
W niedzielę, 13 marca koncertem familijnym „Z muzy-
ką do serduszka maluszka” Filharmonia otworzy wrota 
do świata najpiękniejszych baśni, w którym najmłodsi 
będą mogli poznać brzydkie kaczątko czy całą grupę 
krasnoludków. Obecny będzie oczywiście śpiew i  ta-
niec, które zapewnią dzieciom niezapomnianą przygo-
dę, którą z pewnością zapamiętają na długo. Nie zapo-
mnieliśmy o młodzieży, dla której poświęcone będą aż 
cztery koncerty edukacyjne „Chopin w roztańczonym 

Z

OŁOWIANKA OTWARTA 

DLA KAŻDEGO
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salonie”. W niesamowitej scenerii XIX wieku poznamy 
historię wielkiego polskiego kompozytora i jego utwory, 
a uczestnik zeszłorocznego Konkursu Chopinowskiego 
Piotr Pawlak, oprócz popisów na fortepianie i organach, 
opowie o kulisach tego jakże ważnego w świecie muzyki 
wydarzenia. A na muzyce się nie skończy!

12 marca o godz. 19:00 Salę Koncertową na Ołowiance 
przejmie Jiyoung Kim-Barthen – laureatka I nagrody IX 
Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J. P. 
Sweelincka, który odbył się w minionym roku w Gdańsku 
i Pasłęku. Podczas koncertu, nazwanego na cześć wspo-
mnianego kompozytora „Orfeuszem z  Amsterdamu”, 
zwyciężczyni zaprezentuje publiczności utwory czterech 
wielkich twórców: Bacha, Liszta, Vierne'a oraz Duruflé'a. 
Ołowianka wkroczy tym samym w świat organów, który 
zostanie zaprezentowany w niezwykłych, klasycznych 
aranżacjach.

Tydzień później – w piątek, 18 marca o godz. 19:00 bę-
dzie miał miejsce koncert „Klasycy nie tylko wiedeńscy”. 
Jak wiadomo, do grona słynnych klasyków wiedeńskich 
zalicza się trzech wielkich kompozytorów – Haydna, Mo-
zarta i Beethovena. Filharmonia nie zapomina jednak, że 
wyśmienitych twórców muzyki klasycznej jest wielu, dla-
tego – oprócz jednego z klasyków – przybliży publiczności 
twórczość Sławomira Kaczorowskiego, Jeana Sibeliu-
sa oraz Franza Schuberta. Za pulpitem stanie dyrygent Je-
rzy Swoboda, który pokieruje Orkiestrą PFB wspomaganą 
przez wybitnego wiolonczelistę Dominika Połońskiego.

Następnego dnia przeniesiemy się do Nowego Jorku, 
a wszystko za sprawą koncertu „Evening in New York”. 
Meccorre String Quartet wraz z trzeba solistami – Miche-
lem Lethiecem na klarnecie, Villu Veski na saksofonie 
oraz Tomaszem Januchtą na kontrabasie zabierze nas 
do największej, także kulturalnie, metropolii świata, pre-
zentując znane kompozycje najlepszych amerykańskich 
kompozytorów XX wieku – Leonarda Bernsteina i Geor-

WIĘCEJ NA TEMAT
wspomnianych i pozostałych 

wydarzeń znaleźć można na stronie 
www.filharmonia.gda.pl.
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meet the ugly duckling or a whole bunch of 
dwarfs. It will obviously feature both singing 
and dancing, thanks to which children will 
experience un unforgettable adventure that 
will stay in their memory for a long time. We 
have not forgotten about teenagers, for whom 
we plan as many as four educational concerts 
“Chopin in the Dancing Salon”. We will learn 
about the life of the great Polish composer 
and about his compositions in an amazing 
19th-century setting. Piotr Pawlak, a partic-
ipant in the last year’s Chopin Competition, 
will tell us the inside story of this event, which 
is so important in the world of music, and give 
a display of his skills on the piano and the or-
gan. And there will be more than music itself!

On 12 March at 7 pm, the Concert Hall 
on Olowianka island will be taken Jiyoung 
Kim-Barthen, the winner of the 1st prize in 
the 9th J.P. Sweelinck International Organ 
Music Competition, which took place last 
year in Gdansk and Paslek. During the con-
cert, named “Orpheus of Amsterdam” after 
the above-mentioned composer, the musi-
cian will play pieces by four great composers: 
Bach, Liszt, Vierne and Duruflé. This way, 
Olowianka will enter the world of the organ, 
which will be presented in extraordinary, 
classical arrangements.

The concert “Not only Viennese classics” 
will be held a week later, on Friday, 18 March at 
7 pm. As is known, the group of Viennese clas-
sics consists of three great composers: Haydn, 
Mozart and Beethoven. But the Philharmonic 
does not forget that there are in fact many ex-
cellent classical music composers, which is 
why, apart from one of the classics, it will also 
familiarize the audience with works by Sła-
womir Kaczorowski, Jean Sibelius and Franz 
Schubert. Jerzy Swoboda will take the stand 
and conduct the PBP Orchestra supported by 
the outstanding cellist Dominik Połoński.

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

ge'a  Gershwina. I  tak sobotni wieczór wy-
pełnią nam utwory z (opartego na motywach 
szekspirowskiego dramatu „Romeo i Julia”) 
musicalu „West Side Story” oraz kameralna 
wersja budzącej niegdyś kontrowersje jazzo-
wej opery „Porgy and Bess”. Koncert będzie 
jednym z wydarzeń towarzyszących 20. Wiel-
kanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beetho-
vena, organizowanym we współpracy ze Sto-
warzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena.

Filharmonia Bałtycka nie zapomina oczy-
wiście o swoim jubileuszu. Także w marcu 
będą miały miejsce trzy koncerty z  cyklu 
„Filharmonicy gdańscy na swój jubileusz”, 
organizowanym z  okazji 70-lecia istnienia 
instytucji. Pierwszy z nich odbędzie się już 
5 marca, kiedy na scenie pojawią się waltor-
nista Michał Szczerba oraz pianista Marek 
Wroniszewski, który wykonają m.in. kompo-
zycje Kirchnera oraz Vignery'ego. Następny 
wieczór należał będzie do Baltic Trio – skrzy-
paczek Ewy Hermann-Baranowskiej oraz 
Małgorzaty Pestki-Horoń, a także Wioletty Ja-
kimcio, która zagra na wiolonczeli. Usłyszeć 
będzie można kompozycje wielkich twórców 
muzyki filmowej – Wojciecha Kilara, Michała 
Lorenca, Ennio Morricone czy Hansa Zim-
mera. Ostatni marcowy koncert z cyklu to 
Hornet Quartet – cztery waltornistki, które 
wykonają utwory m.in. Papeghina, Perkinsa 
czy Bernsteina. Oczywiście na tym cykl się 
nie kończy, więcej emocji czeka na publicz-
ność w kolejnych miesiącach. 

ENGLISH

OLOWIANKA OPEN TO EVERYONE

Who said that visits to the philharmonic are only 
for adults? Literally everyone will find something 
for themselves in the March offer of the Polish 
Baltic Frederic Chopin Philharmonic.

We will begin a bit perversely with our jubilee 
concert “Maestro... of not only Violin”. The 
best soloists perform together with the PBP 
Orchestra as part of that series. They not only 
play solo parts but also impersonate conduc-
tors. Already on 4 March, Jan Stanienda will 
play compositions by Beethoven, Bach and 
Mozart on the violin and stand at the podium 
with the baton. During the next concert held 
on 11 March, a similar role will be played by 
Wiesław Kwaśny, who will be accompanied 
by the PBP Orchestra and violinist Natalia 
Walewska. The repertoire includes for exam-
ple pieces by Vivaldi and Tchaikovsky.

As many as three days in the month will be 
devoted to children. On Sunday, 13 March, the 
Philharmonic will open the gates to the world 
of fairy-tales with its family concert “With 
music to children’s hearts”, during which the 
youngest music lovers will have a chance to 

O Ł O W I A N K A  O T W A R T A  D L A  K A Ż D E G O

Next day, we will move to the United States 
thanks to the concert “Evening in New York”. 
Meccorre String Quartet together with three 
soloists, Michel Lethiec (clarinet), Villu Ves-
ki (saxophone) and Tomasz Januchta (dou-
ble bass), will take us to the greatest (also in 
terms of culture) metropolis of the world and 
present famous pieces by the best American 
composers of the 20th century: Leonard Ber-
nstein and George Gershwin. That Sunday 
evening will be filled with songs from musical 
West Side Story (inspired by Shakespeare's 
play Romeo and Juliet) and the chamber ver-
sion of the once controversial jazz opera Por-
gy and Bess. The concert is one of the events 
organized as part of the 20th Ludwig van Bee-
thoven Easter Festival held in cooperation 
with Ludwig van Beethoven Association.

Obviously, the Baltic Philharmonic re-
members about its jubilee as well. It orga-
nizes three concerts in the series “Gdansk 
Philharmonic Musicians on Their Jubilee” in 
March. The cycle is held to celebrate the 70th 
anniversary of its activity. The first concert 
will take place already on 5 March. The stage 
will be taken by horn player Michał Szczerba 
and pianist Marek Wroniszewski, who will 
play compositions by for example Kirchner 
and Vignery. The next evening will belong 
to Baltic Trio, violinists Ewa Hermann-Ba-
ranowska and Małgorzata Horoń, as well as 
Wioletta Jakimcio, who will play the cello. 
We will hear pieces by great film music com-
posers: Wojciech Kilar, Michał Lorenc, Ennio 
Morricone and Hans Zimmer. The last March 
concert organized as part of the series will be 
given by Hornet Quartet. Among others, the 
four horn players will perform compositions 
by Papeghin, Perkins and Bernstein. The se-
ries is obviously to be continued and provide 
the audience with great musical experiences 
in the next months. 



ubaj. Ach, uwielbiam Emirates. Potra-
fią rozpieszczać. Stewardesy w tych 
swoich czerwonych uroczych tocz-

kach z białą chustką, w seksownych, beżo-
wych kostiumach w stylu lat czterdziestych. 
Mogę je obserwować godzinami. Świetne je-
dzenie i dobre towarzystwo. Uciąłem sobie po-
gawędkę z miłą sąsiadką. Jest PR menagerką. 
Młoda wilczyca, planuje zdobyć świat. Bardzo 
jej było z tym do twarzy.

Tak, Dubaj daje poczucie, że wszystko 
jest możliwe. Ten kraj tak nagle się wzboga-
cił, że nie zdążył się tym znudzić i wygląda 
to jak dobra zabawa. Nie ma trawników, za 
to są kwietne połacie, wieżowce o wymyśl-
nych kształtach rosną jak grzyby po deszczu, 
a przecież to pustynia… Taksówkarza zapy-
tałem, co z politykami w ich kraju, odpowie-
dział, że uwielbia, nie ma zastrzeżeń. Cud. 
Nie, właściwie nie cud, tylko ropa. Ropa, któ-
ra kiedy trysnęła z tej ziemi, zapewniła dobro-
byt i święty spokój. Ropa wciąż rządzi świa-
tem. Widzieliście „pałace” dubajskie sprzed 
ery wielkiego wytrysku ropy? To śmieszne, 
smutne prostokątne domki z otworami za-
miast okien. Prosto ze średniowiecza. Dubaj 
wylądował w raju przyszłości. I to było mięk-
kie lądowanie, jak się domyślam. 

F E L I E T O N  /  C O L U M N

Jadę taksówką do hotelu i obserwuję ko-
biety w mijających mnie limuzynach. Wydają 
się być spokojne. Mają wszystko, co najpięk-
niejsze, zakochane w dobrobycie i luksusie. 
A  jednak nie zazdroszczę. W  ogóle nie za-
zdroszczę kobietom. Pewnie z osiemdziesiąt 
procent z nich żyje na świecie w upodleniu 
i niewoli. Co, może zbyt ostro to nazwałem? 
A może nie? Bo jak nazwać to, że jest się gor-
szym sortem człowieka, nie może się o sobie 
decydować, matka z babką wycinają ci łech-
taczkę na żywca, kiedy masz osiem lat, a po-
tem słyszysz tylko „takie jest życie córeczko, 
naucz się”. Nie zazdroszczę kobietom, ale je 
uwielbiam, szczególnie brunetki. Z krągłą 
pupą i ciężkimi piersiami. Monica B. Dobrze, 
trzeba wyhamować, bo jeszcze nie czas my-
śleć o przyjemnościach. Do wieczora jeszcze 
trzy ważne spotkania…

Nie chciałbym wyjść na seksistę. Po pro-
stu kobiety mnie pasjonują. Pociągają mnie. 
To połączenie delikatności i  siły jest znie-
walające, takie nieoczywiste. Ich siła we-
wnętrzna, jak sądzę, przewyższa możliwości 
mężczyzny, stąd być może ich niewolenie. 
Zresztą, to zastanawiające, że w marzeniach 
erotycznych jest tyle przemocy, wiązania, 
ucisku i gwałtu. I nie mówię o marzeniach 
mężczyzn, ale właśnie kobiet, bo z nimi głów-
nie o  tym rozmawiam. My mężczyźni, nie 
prowadzimy ze sobą takich rozmów. W ogóle, 
chyba rzadko prowadzimy rozmowy, raczej 
wypowiadamy sądy w  trybie kategorycz-
nym. Strasznie mnie to nudzi.

Oto mój hotel. Mój dom. Zawsze taki sam, 
na całym świecie. Świeże ręczniki, biała 
pościel, żadnego zużycia, niezbędne meble 
i karteczka od pani sprzątającej: „Mam na 
imię Daisy. Mam nadzieję, że spełniłam Twoje 
oczekiwania, Drogi Gościu?”, czy jakoś tak.  

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE

Dubai. Ah, I love the Emirates! They know 
how to spoil you. Stewardesses in their 
lovely red pillbox hats with white scarves, 
wearing sexy beige suits like in the forties. 
I can spend hours watching them. Excellent 
food and good company. I had a chat with 
my nice neighbour. She is a  PR manager. 

D

A young she-wolf planning to conquer the 
world. It really suited her.

Yes, Dubai gives you the feeling that every-
thing’s possible. The country became rich so 
suddenly that it hasn’t managed to get bored 
with that; it still looks like good fun. There are 
no lawns but stretches of flowers; skyscrapers 
of fanciful shapes spring up like mushrooms, 
even though it is a desert... I asked the taxi 
driver about politicians in his country, and 
he said that he loves them, no objections. 
A miracle. No, not a miracle but oil. Oil that, 
when it gushed out from the ground, provid-
ed the country with prosperity and peace and 
quiet. Oil still rules the world. Have you seen 
the “palaces” of Dubai from before the age 
of the huge oil spurt? They’re funny: small, 
rectangular houses with holes instead of win-
dows. Straight from the Middle Ages. Dubai 
has landed in the paradise of the future. And 
I guess it wasn’t a soft landing.

I’m in the taxi, going to my hotel and watch-
ing women in limousines that pass me by. 
They seem calm. In love with prosperity and 
luxury, they have every most beautiful thing 
in the world. And yet I don’t envy them. I ac-
tually don’t envy women at all. Around eighty 
percent of women in the world probably live 
in degradation and captivity. What? Maybe 
I called it too sharply? Or maybe not? Because 
how could you call being a low-grade human, 
not being able to decide about yourself, having 
your mother and grandmother cut out your 
clitoris when you’re eight years old and then 
hearing only “that’s life, daughter, remember 
that”? I don’t envy women, but I adore them, 
especially brunettes. With rounded bottoms 
and heavy breasts. Monica B. All right, I have 
to stop, this is no time for thinking about plea-
sures. There are three important meetings to 
go before the evening comes.

I don’t want to be considered sexist. Wom-
en simply fascinate me. They attract me. Their 
combination of delicacy and strength is cap-
tivating, so unobvious. Their inner strength, 
I guess, exceeds men’s capabilities, which is 
perhaps where their captivity comes from. 
Anyway, it’s curious that there is so much vi-
olence, bonds, oppression and rape in erotic 
dreams. And I’m not talking about dreams 
of men but women, because I talk about that 
mainly with them. Men don’t have such con-
versations. Actually, I guess we rarely have any 
conversations at all. We mainly pronounce 
categorical judgements. It bores me so much.

Oh, there’s my hotel. My house. Always 
the same, in the whole world. Fresh towels, 
white bed linen, no wear and tear, all the nec-
essary furniture and a note from the cleaning 
lady saying, “My name is Daisy. I hope I have 
met your expectations, Dear Guest” or some-
thing like that.  ZD
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MAM NA IMIĘ 
        GEORGE

KATARZYNA  
WARNKE
 
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została 
zaangażowana do Teatru Starego 
w Krakowie, później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. 
Wyreżyserowała swój tekst „Uwodziciel” 
w Teatrz e Nowym K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu” 
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.

6 2 – 6 3





ric Rohmer spotyka Franza Kafkę 
w Ohio… Czyżbym już w styczniu zo-
baczył film roku? Zasiadłem ostatnio 

przy piwku kraftowym z kwiatem młodej 
krytyki filmowej i  kwiat ów nie żachnął 
się na moje nieśmiało, półgłosem wypo-
wiedziane, ze znakiem zapytania podkre-
ślonym intonacją, słowo wstydliwe: „arcy-
dzieło?”. Kwiat podchwycił i zaraz chórem 
zaczęliśmy się rozarcydzielać nad Charlie 
Kaufmanem, który zadziwił świat tym me-
lancholijnym dramatem. To dzieło totalne 
na kilkadziesiąt lalek i trzy głosy – genial-
na adaptacja spektaklu-słuchowiska, które 
Kauffman napisał i wyreżyserował ze swo-
imi ulubionymi aktorami. David Thewlis 
na ekranie udziela głosu głównemu bohate-
rowi, przybyłemu do hotelu w Cincinatti na 

prelekcję autorską i spodziewającemu się 
przeżyć jeden z tysięcy przeraźliwie gnu-
śnych wieczorów swojego życia. Wszystkie 
postaci, bez względu na płeć i wiek, mówią 
tym samym głosem dorosłego mężczyzny 
(Tom Noonan), co bardzo sprytnie i suge-
stywnie oddaje stan ducha bohatera, cier-
piącego na wymyślną przypadłość, okre-
ślaną w medycynie jako Zespół Fregoliego. 
Dość tyle powiedzieć, by nie spoilerować 
zakończenia, bo w  nim dopiero w  pełni 
dociera do nas charakter tego zaburzenia. 
Wszelako, za sprawą trzeciego głosu (Jen-
nifer Jason Leigh), który wyróżnia pozna-
ną w hotelu brzydulę przeżyjemy wraz z bo-
haterem uniesienie miłosne, począwszy 
od pierwszego wieczornego zachwytu po 
ostatnie poranne zażenowanie. Po drodze 
świadkując jednej z  najbardziej przejmu-
jących i najodważniejszych zarazem scen 
miłosnych w historii kina amerykańskie-
go. Tak, wiodący dialog filmu między parą 
bohaterów jest napisany z  rohmerowską 
subtelnością i byłby zaledwie gustowny me-
lodramat, gdyby nie dawka kafkowskich 
anomalii, co to się wkradły nawet do ty-
tułowego imienia. Lalki też są właściwie 
wykonane niemal w kluczu realistycznym, 
tyle, że widać „szwy” – w tym przypadku 
rysy między poszczególnymi elementami 
kukiełek. Dzięki temu bohater w nocnym 
popłochu bliski jest na przykład stracenia 
twarzy w sensie ścisłym – musi ją sobie po-
prawić, kiedy mu odpada.

Wspaniałe, pożywne kino do wielokrot-
nego użytku, moje największe filmowe zdu-
mienie ostatnich lat. 

ENGLISH

ANOMALISA, DIRECTED BY 
CHARLIE KAUFFMAN, 
DUKE JOHNSON.

Eric Rohmer meets Franz Kafka in Ohio... 
Have I just seen the film of the year already 
in January? I have recently went for a craft 
beer with the flower of Polish film critics, 
and the flower didn’t bridle at the slightly 
embarrassing word that I uttered shyly, in an 
undertone and with a question mark at the 
end indicated with appropriate intonation: 
“a masterpiece?”. The flower picked it up, 
and we were soon speaking with one voice, 
gushing over Charlie Kauffman, who aston-
ished the world with his melancholy drama 
film. It is a great piece for several dozen pup-
pets and three voices, a masterly adaptation 
of a performance and radio drama written 
and directed by Kauffman with his favou-
rite actors. David Thewlis personates the 
main character, who comes to a Cincinnati 
hotel in order to give a lecture and expects 
that he will experience just another one of 
the frightfully lazy evenings of his life. All 
characters, regardless of their sex and age, 
speak the same voice of an adult man (Tom 
Noonan), which cleverly and suggestively 
reflects the state of mind of the hero, who 
suffers from a fanciful affliction known in 
medicine as the Fregoli delusion. Enough 
for the moment. I  do not want to spoiler 
the ending as only then do we fully realize 
the character of the disorder. Nonetheless, 
thanks to the third voice (Jennifer Jason 
Leigh), which distinguishes a plain Jane met 
in the hotel, we accompany the hero in his 
love affair: from the first evening delight to 
the last morning embarrassment. By the 
way, we become witnesses to one of the most 
moving and bravest love scenes in the histo-
ry of American cinema. Indeed, the film’s 
leading dialogue between the main charac-
ters is written with Rohmer’s style subtlety 
and would make the film a tasteful melo-
drama if not for the Kafkasque anomalies, 
which crept even into the title name. Even 
puppets are made according to the realistic 
principle, but it is not followed closely as we 
can see their “seams”: in this case, they are 
cracks between particular elements of the 
dolls. As a result, in his night-time panic, the 
hero is close to literally losing his face and 
has to put it in order when it comes off.

Magnificent, nourishing and reusable 
cinema. My biggest film amazement of the 
last years. 
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„ANOMALISA” 
REŻ. CHARLIE KAUFFMAN,

DUKE JOHNSON
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.





Rotha od lat wymienia się w ścisłej grupie kandydatów do lite-
rackiego Nobla, na którego w pełni zasługuje. Jego pisarstwo jest 
przeszywające. To nie jest jedna z łatwych powieści, które łyknąć 
można bez zastanowienia. To zmyślna gra fikcji i faktów, wyma-
gająca od nas doczytania tu i ówdzie (dla minimalistów, na końcu 
fabuły znajduje się opis prawdziwych zdarzeń). Dlaczego warto 
poświęcać na to swój czas? Żeby zobaczyć, do czego prowadzi fa-
natyzm. Albo też po to, żeby pozbyć się naszych stereotypów od-
nośnie Ameryki – czy to wychwalających, czy deprecjonujących. 
Żeby upewnić się, że świat nie jest czarno-biały. Ważne wznowie-
nie książki idealnej na długie przedwyborcze popołudnia. 

ENGLISH

PHILIP ROTH, THE PLOT AGAINST AMERICA, 
WYDAWNICTWO LITERACKIE, CRACOW 2016

This controversial novel, published in Poland for the second 
time and written by a writer who can be viewed as the icon of 
the 20th century literature, intrigues us with its contemporane-
ity. The United States, 1940. In a town near New York, Newark in 
New Jersey, a seven-year-old Jewish boy and his family witness 
the election of a new president. In this alternative version of his-
tory, instead of Franklin Delano Roosevelt, who was sworn into 
an unprecedented third term, Americans choose a republican 
Charles A. Lindbergh. By fans of aviation, Lindbergh is known 
as a legendary pilot in the Golden Age of Aviation, and rightly so, 
because in the parallel, real world, he was a popular aerobatic pi-
lot and the first man to fly over the Atlantic. Also in reality, he 
was sent by the American government to the Third Reich for espi-
onage, which subsequently resulted in his fondness for anti-Sem-
itism, so dangerously popular in America during World War II. 
In his book, Roth spins a yarn about what could have happened 
if milieus inclined towards isolationism and anti-Semitism had 
seized the power in the critical moment.

For years, Roth has been mentioned as one of the main candi-
dates for the Nobel Prize in Literature, which he fully deserves. 
His style is piercing. It’s not one of those easy novels which can 
be devoured without deeper thought. It’s composed of an inge-
nious play of fiction and facts, and demands from its readers an 
occasional recourse to an encyclopedia (for minimalists, there is 
an account of real events at the end of the novel). Why is it worth-
while to spend time on this book? To see what the consequences 
of fanaticism can be. To get rid of our stereotypes about America 
– be it glorifying or depreciating. To make sure that the world is 
not black and white. An important reissue of a book perfect for 
long pre-electoral afternoons. 

PHILIP ROTH, „SPISEK PRZECIWKO AMERYCE”, 
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2016

Wydana po raz drugi w Polsce kontrowersyjna powieść pisarza, 
którego można nazwać ikoną XX-wiecznej literatury, intryguje 
swoją aktualnością. Stany Zjednoczone, rok 1940. W mieszczą-
cym się niedaleko Nowego Jorku mieście Newark w stanie New 
Jersey siedmioletni żydowski chłopiec i jego rodzina są świad-
kami wyboru nowego prezydenta. W tej alternatywnej historii 
zamiast Franklina Delano Roosevelta, który kontynuował pre-
zydenturę w bezprecedensowej, trzeciej kadencji, Amerykanie 
wybierają kandydującego z  ramienia partii republikańskiej 
Charlesa A. Lindbergha. Miłośnikom awiacji Lindbergh kojarzy 
się jako legendarny pilot epoki rewolucji aeronautycznej, i słusz-
nie, bo w równoległym, rzeczywistym świecie był on popular-
nym akrobatą lotniczym i autorem pierwszego samotnego lotu 
nad Atlantykiem. Również w rzeczywistości wysyłany był przez 
rząd amerykański do III Rzeszy w celach wywiadowczych, co 
zaowocowało jego późniejszą sympatią do idei antysemityzmu, 
niebezpiecznie żywej w Ameryce w  latach II wojny światowej. 
W swojej książce Roth snuje opowieść o tym, co mogłoby się zda-
rzyć, gdyby środowiska sprzyjające izolacjonizmowi i antysemi-
tyzmowi w krytycznym momencie przejęły władzę.

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska
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WIĘKSZOŚĆ DZIEWCZYNEK JEST ZUPEŁNIE, ŻE TAK POWIEM, 
NORMALNA. ALE DZIEWCZYNKA-STONKA, JAK SIĘ PEWNIE 

DOMYŚLACIE, JEST JEDYNA W SWOIM RODZAJU.

acznijmy od tego, że faktycznie jest 
Dziewczynką-Stonką. Dodajmy, że 
przyszła na świat w dzień Bożego Na-

rodzenia, ale nie powinniście sobie po tym 
wiele obiecywać. Spuentujmy to faktem, że 
na łamach pierwszej książki z poświęcone-
go jej cyklu przyjdzie jej się zmierzyć z in-
wazją martwiaków.

O  czym ja właściwie piszę? O  książce 
„Dziewczynka-Stonka i  inwazja martwia-
ków”, która rozpoczyna cykl nowel o tyleż 

W pierwszej noweli cyklu bohaterka mie-
rzy się mrocznymi konsekwencjami dążenia 
do ideału. Brzmi górnolotnie? Skądże, bo 
po drodze jeszcze pojawią się zainfekowane 
kotlety, trzy krwiożercze zombie zwierząt 
futerkowych, pochłaniająca wszystko na 
swojej drodze roślina i zakochany po uszy 
detektyw Skuteczny. A kolejnych? Kto wie.

„Dziewczynka-Stonka i  inwazja mar-
twiaków” ukazała się nakładem wydaw-
nictwa Ekwita. Złotówka z każdego sprze-
danego egzemplarza przekazywana jest na 
schronisko dla zwierząt (żeby nie było wię-
cej zwierząt futerkowych w wersji zombie). 
Anywhere.pl i „Live&Travel” są patronami 
medialnymi książki. 

ENGLISH

BEETLE GIRL FIGHTS A PLAGUE

Most girls are completely normal, so to say. But 
Beetle Girl, as you can probably guess, is the only 
one of her kind.

First, let’s say that she is indeed a beetle 
girl. And let’s add that she was born on 
Christmas Day, but you should not expect 
a great deal from that. Let’s sum it up with 
the fact that in the first book from the series 
devoted to the girl, she has to pit herself 
against a plague of the undead.

What am I actually writing about? About 
the book Dziewczynka-Stonka i  inwazja 
martwiaków (Beetle Girl and the Plague of 
the Undead), which begins a series of short 
stories about a  both clever and untypical 
girl and her adventures. Marta Borkowska, 
the author of the book, has created a lively, 
witty and surrealistic story. It is unrivalled 
in overcoming boredom for all young read-
ers, although the cover says that the book 
is addressed to everyone equipped with 
imagination and a sense of humour. In oth-
er words, the book is perfect for killing time 
during short flights.

In the first story from the series, the hero 
has to cope with dark consequences of the 
pursue of perfection. Sounds loftily? Not 
at all! Along the way, you will come across 
infected cutlets, three bloodthirsty fur ani-
mal zombies, a plant devouring everything 
on its way and Detective Effective, who is 
head over heels in love. And what about the 
next books? Who knows?

Dziewczynka-Stonka i inwazja martwi-
aków appeared under the imprint of Ekwi-
ta. One zloty from each sold copy is donat-
ed for an animal sanctuary (so that there 
are no more zombie-like fur animals). 
Anywhere.pl and Live&Travel are media 
patrons of the book. 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Z rezolutnej, co zdecydowanie nietypowej 
bohaterce i jej przygodach. Autorka książki 
Marta Borkowska stworzyła wartką, dow-
cipną i surrealistyczną historię, która jak 
nic innego pozwoli zabić nudę wszystkim 
młodym czytelnikom, choć na okładce 
przeczytamy, że książka przeznaczona 
jest dla wszystkich wyposażonych w wy-
obraźnię i poczucie humoru. Innymi słowy 
– książka jest idealna na zabicie czasu pod-
czas niedługiego lotu. 

DZIEWCZYNKA-
STONKA 
WALCZY Z ZARAZĄ

D Z I E W C Z Y N K A - S T O N K A  W A L C Z Y  Z  Z A R A Z Ą
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KIEDY 
BUNTOWNICY 
SPOTYKAJĄ 
BUNTOWNIKA

ZDJĘCIE Dariusz Domański/TopGuitar



ex Brown pachniał jakimś fajnym 
tytoniem. To był męski zapach. Miał 
zwykły biały t-shirt, na który zarzucił 

bluzę. Przyszedł w ciemnych okularach, za któ-
rymi ukrywał jet laga. Usiedliśmy, popijał kawę 
ze zwykłego kubka. Gdybyśmy siedzieli w ja-
kiejś kawiarni gdziekolwiek na świecie nikt by 
pewnie nawet nie wpadł na to, że ten gość jest 
sporym kawałkiem historii muzyki metalowej. 
W słynnej w heavymetalowym świecie Pante-
rze grał na basie od samego początku do same-
go końca, ale rozmawialiśmy nie tylko o tym. 
Pokazałem mu płytę, za którą uganiałem się 
przez kilka lat. Francuskie wydanie, zresztą 
kiepskiej jakości – rozpikselowane zdjęcia, nie-
czytelny druk. Ale to nic. Na kolorowej okładce 
dwa orły zdają się walczyć ze sobą na tle butelki 
whiskey, a to wszystko na tle flagi Konfederacji. 
Do tego jeszcze kilka kart, kilka żetonów i go-
towe – okładka, na której jest wszystko, czego 
spodziewałbym się po tej płycie.

Napisy głoszą: „D.A.C.”, „CFH” i „Rebel 
Meets Rebel”. Doprawdy, lepszego tytułu dla 
takiej współpracy nie mógłbym sobie wyobra-
zić. Trzej członkowie słynnego metalowego 
zespołu, którzy tutaj podpisali się jako „Cow-
boys From Hell”, zgodnie z tytułem piątej pły-
ty Pantery – gitarzysta Dimebag Darrel, jego 
brat, a jednocześnie perkusista Vinnie Paul, 
no i basista Rex Brown – dogadali się z legen-
dą outlaw country – Davidem Allanem Coe. 
Rezultat to spotkanie dwóch różnych mu-
zycznych stylistyk, które dzieli wiele, ale łą-
czy jedno – bunt. Country związało się wtedy 
z heavy metalem chyba już na zawsze. I choć 
zarówno wcześniej, jak i później wielokrotnie 

dochodziło do podobnych prób, to nikt nie 
zrobił tego w tak przekonujący sposób, jak 
Kowboje z Piekła i David Allan Coe. To oni od-
naleźli wspólne mianowniki. W piosenkach 
zapewniają, że nie mają nic do stracenia i że 
kowboje walą więcej dragów niż rock'n'rollow-
cy, ale śpiewają także o samotności w drodze, 
o zbliżającej się śmierci, o złamanych sercach 
i pogwałconych prawach Indian.

Kiedy wyjąłem płytę Rex rozchmurzył się. 
„To był pomysł Dime'a.” – powiedział. „To jego 
dziecko”. I zaczął opowiadać. Mówił o ojcu Di-
mebaga i Vinniego, który był producentem 
muzyki country. O spotkaniach z muzykami. 
O Davidzie Allanie Coe i Dimebagu, których 
połączyło to, że byli świrami. O tym, że po 
prostu pewnego dnia zaczęli razem grać. 
O tym, że zadzwonili do Rexa w nocy, żeby 
przyjechał dograć bas. O tym, że Dimebag 
nigdy wcześniej nie był tak zafascynowany 
tworzeniem i nagrywaniem muzyki. O tym, 
że niestety „Rebel Meets Rebel”, płyta, której 
Dimebag słuchał nieustannie i którą kochał, 
ukazała się dopiero po jego śmierci.

Dimebag Darrel, w  przeciwieństwie do 
niezliczonej ilości gwiazd rocka, nie zmarł 
przez przedawkowanie narkotyków, w wyni-
ku udławienia się własnymi wymiocinami czy 
w wypadku samochodowym, bo prowadził 
auto po pijaku. Zmarł jak żołnierz, z bronią 
w ręku – został zastrzelony podczas koncertu 
własnego zespołu Damageplan przez psycho-
tycznego fana. Dokonał żywota na scenie.

„Rebel Meets Rebel” ukazała się półtorej 
roku później i jest taka, jaki był Dimebag. Tak 
twierdzi Rex. Wierzę mu na słowo. 

ENGLISH

WHEN REBEL MEETS REBEL

Rex Brown smelled of nice tobacco. It was 
a masculine fragrance. He was wearing an 
ordinary white T-shirt and a jacket thrown 
about his shoulders. He came in dark glasses, 
which helped him hide jet lag. We sat down, he 
was drinking coffee from an ordinary mug. If 
we were sitting in some café anywhere in the 
world, I’m sure no one would think that the guy 
is responsible for quite a considerable part of 
the history of metal music. In Pantera, famous 
in the heavy metal world, he was playing bass 

to the very end, but we didn’t talk only about 
that. I showed him the album I’d been running 
after for many years. A French release of actu-
ally quite poor quality: pixelated photographs 
and illegible print. But it was nothing. Two ea-
gles seemed to fight each other on the cover. 
Behind them, there was a bottle of whiskey, 
and all that was set against the background of 
the Confederate flag. Plus several cards, a few 
tokens and here you are: a cover with every-
thing I could expect from that album.

The inscription read: “D.A.C.”, “CFH” and 
“Rebel Meets Rebel”. I can’t really think of 
a better title for such a cooperation. Three 
members of the famous metal band signed 
here as “Cowboys from Hell”, in accordance 
with the title of Pantera’s fifth album – guitarist 
Dimebag Darrel, his brother and at the same 
time drummer Vinnie Paul and of course bass-
ist Rex Brown – came to an agreement with Da-
vid Allan Coe, the legend of outlaw country. As 
a result, we got a meeting of two different music 
styles that are almost completely disparate but 
have one thing in common: rebellion. Country 
formed a probably eternal relationship with 
heavy metal then. And even though there’d 
been many attempts to do that before, no one 
did it in such a convincing way as the infernal 
Cowboys and David Allan Coe. It is they who 
found common denominators. In their songs, 
they assure that they have nothing to lose and 
that cowboys take more drugs than rock’n’roll-
ers, but they also sing about loneliness on the 
road, the approaching death, broken hearts 
and the violated rights of Native Americans.

When I took out the album, Rex cheered 
up. “It was Dime’s idea,” he said. “It’s his child.” 
And he started talking. He was telling me 
about Dimebag and Vinnie’s father, who was 
a country music producer. About meetings 
with musicians. About David Allan Coe and Di-
mebag, who found something they had in com-
mon: they were both crazy. About the fact that 
one day they simply started playing together. 
About the night he called Rex so that he would 
come play the rest of the bass. About Dimebag 
who had never been so fascinated by creating 
and playing music. About the fact that, unfor-
tunately, Rebel Meets Rebel, the album Dime-
bag was listening to all the time and loved very 
much, was released only after his death.

Unlike a countless number of rock stars, 
Dimebag Darrel didn’t die from drug over-
dose, from choking on his own vomit or in 
a car accident because he was drunk driving. 
He died like a soldier, with a weapon in his 
hand: he was shot by a psychotic fan during 
a concert given by his own band, Damageplan. 
He departed this life on the stage.

Rebel Meets Rebel appeared half a year 
later and is just like Dimebag was. That’s what 
Rex says. And I take his word for that. 

R
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JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym pierwszym 
również na blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa w chórze. 
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech 
to zostanie między nami.

W S ŁY N N E J W H E AV Y M ETA L OW Y M 
Ś W I E C I E PA N T ER Z E GR A Ł NA 
BA SI E OD SA M E G O P O C Z ĄT K U 
D O SA M E G O KOŃC A , A L E 
ROZ M AW I A L IŚ M Y N I E T Y L KO O T Y M.



SZTUKA PERFORMATYWNA 
I KRYTYCZNA MUSI 
ISTNIEĆ, ŻEBY ARTYŚCI 
MOGLI W TRUDNY DO 
ZROZUMIENIA GAWIEDZI 
SPOSÓB SIĘ WYPOWIEDZIEĆ 
(I CHWAŁA IM ZA TO!), 
ALE JAK TO DOBRZE, 
ŻE JEST GRUPA LUDZI, 
KTÓRZY ZUPEŁNIE 
CELOWO TWORZĄ RZECZY 
PO PROSTU ŁADNE.
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ILU-
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DARIA SOLAK



rofesor od sztuki współczesnej powiedział mi 
ostatnio, że dzieło sztuki to produkt, który ma 
określone wartości estetyczne. Wielu z  nas za-

pomina o tym, dorabiając do wszystkich tworów wydu-
maną ideologię albo na odwrót – dopiero pod zmyślne 
zjawiska kreując coś na siłę.

To w głównej mierze ilustratorzy są tymi artystami, 
którzy nie boją się malować wazonów z kwiatami, garn-
ków z zupą czy babć w fotelach i tworzyć z tych rysunków 
małych dzieł sztuki. Ich prace spotkamy w gazetach, ma-
gazynach i książkach dla dzieci, ale mało kto, potrafi jak 
Daria Solak wywołać prawdziwe poczucie zadowolenia 
z tego, na co się patrzy. Urocze malunki Darii są na tyle 
uniwersalne, żeby każdy mógł wpasować je w jakąś sferę 
swojego życia. Tego, co robi nie bójmy się nazwać sztuką 
użytkową, ale tylko dlatego, że jesteśmy w stanie według 
własnego uznania używać jej do określania i ozdabiania 
własnej rzeczywistości. Możemy wykorzystywać jej pra-
ce do sprawiania radości sobie i innym, wywoływania 
uśmiechów, tworzenia wspomnień i osobistych historii. 
To my jesteśmy jej bohaterami, a oni mogą być nami. Ja 
sama jestem w stanie wyobrazić sobie mój przyszły dom, 
pełen zwierząt, roślin i dzieci, które – narysowane przez 
Darię – wiszą po pokojach w formie kolorowych obraz-
ków. W kuchni portret brzdąców z rondlami na głowach, 
w przedpokoju dziecinnie podpisany pies, a w sypialni 
– portret małżonków przed telewizorem, z kieliszkami 
trunku w dłoniach. I kawa, i herbata, i pierogi z serem. 
A najmilsze w Darii jest to, że robi to wszystko z nieby-
wałym luzem i prostotą, jakich pozazdrościłby jej każ-
dy szarak, którego na co dzień stres zjada w całości. Ta 
przesympatyczna młoda dama ilustruje nasze życie wła-
śnie po to, żeby na chwilę zapomnieć o wszystkim, co 
nas trapi, a wyciągnąć z niego najmniejsze, podstawowe 
rzeczy, które od rana do nocy dają nam radość i pokazać 
je w sposób najbardziej wyjątkowy. 

Magią Darii Solak jest szczerość. Nie wiem do końca, 
czy w życiu też tak łatwo przychodzi jej kreowanie wła-
snego otoczenia, ale jeśli ma w sobie tych kolorów choć 
trochę, to każdy, bez względu na płeć i przynależność re-
ligijną, powinien ją kochać. Głównie dlatego, że wszyst-
kie te okularnice, kwiatki, wszyscy brodacze i pływacy 

budzą w nas odczucie, o którym w większości pewnie 
dawno zdążyliśmy już zapomnieć, a które jest najczyst-
szą formą ciepła i szczęścia – dziecięcą radość. 

ENGLISH 

DARIA SOLAK ILLUSTRATES

Performing and critical arts have to exist for artists to be able 
to express themselves in a way that is normally quite difficult 
to understand (and we should praise them for that!), but 
fortunately there is a group of people who create simply nice 
things completely on purpose.

A contemporary art professor has recently told me that 
a piece of art is a product that has specific aesthetical 
values. Many of us forget about it and try to justify their 
works with some made-up ideology or, the other way 
round, create things supposed to follow some ingenious 
phenomena.

It is mainly illustrators who are not afraid to draw 
vases of flowers, pots of soup or grandmothers sitting 
in armchairs or to create small pieces of art out of their 
drawings. We can see their works in newspapers, mag-
azines and children’s books, but hardly any illustrator 
can leave you with a feeling of pleasure derived from 
what you can see. Daria Solak is one of them. Her ador-
able paintings are universal enough for everyone to re-
late them to some sphere of their lives. We should not be 
afraid to call what she does applied art, but only because 
we are able to use it to define and decorate our own real-
ity at our own discretion. We can use her works to please 
ourselves or others, make people smile or create memo-
ries and personal stories. It is we who are her heroes, and 
her heroes can become us. I myself can imagine my fu-
ture house filled with animals, plants and children who, 
drawn by Daria, hang in all rooms in the form of colour-
ful paintings. A portrait of kids with pans on their heads 
in the kitchen, a childishly captioned dog in the hall and 
a portrait of husband and wife watching TV with glasses 
of alcohol in their hands in the bedroom. And coffee, tea 
and cheese dumplings. And the nicest thing about Daria 
is that she does all that with unusual ease and simplicity 
every ordinary man living under extreme stress every 
day could envy her. The reason this delightful young 
lady illustrates our life is exactly for us to forget about 
everything that worries us at least for a moment and no-
tice the tiniest, basic things that give us joy from dawn to 
dusk. She shows them in a most unique manner.

Honesty is the magic of Daria Solak. I am not entire-
ly sure whether she finds it equally simple to create her 
own surroundings in her everyday life, but if she has at 
least a bit of those colours inside herself, everyone, re-
gardless of their sex or religious affiliation, should love 
her. Mainly because all those four-eyed girls, flowers, 
bearded men and swimmers give us a feeling that most 
of us have probably already forgotten and that is the pur-
est form of warmth and happiness: childlike joy.  

P
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Historyk Sztuki. W muzeach widzi 

wiszące na ścianach worki pieniędzy. 
Z pasji poluje na młode talenty wierząc 

w przyszłość dzisiejszego malarstwa. 
Za dnia zbiera rzemiosło artystyczne, 

a w nocy szlifuje to pisarskie. Patrzy, widzi, 
wnioskuje i później lubi się tym dzielić.



a liga ma w sobie coś, co przyciąga 
i zatrzymuje. Problem w tym, że nie 
da się tego określić, zdefiniować. 

Niby wszyscy wiemy, że oglądając ekstrakla-
sę nie zobaczymy ani Barcelony, ani Man-
chesteru United, ani nawet Ajaxu Amster-
dam, ale łazimy na te stadiony i siedzimy 
przed telewizorami coraz bardziej tłumnie. 
Bo to nasze. Nasza Legia, nasz Lech, nasza 
Wisła, nasz Górnik czy nawet nasz Piast. 

Wierzę tym wszystkim, którzy próbują 
przekonać, że mecze są nudne, akcje cha-
otyczne a  zawodnicy zmanierowani i  za 
dobrze opłacani. Ale jakie to ma znaczenie 

jeśli za każdym razem odliczam tygodnie 
i dni do wznowienia rozgrywek? Śledzę ta-
belę, liczę punkty i  kolejki. I  wiem, że nie 
jestem w tym osamotniony. 

Liga jest pięknie opakowana, transmisje 
w znakomitej jakości. Piłkarze grają już od 
dawna na podgrzewanych murawach, na 
stadionach, które przewyższają, albo co 
najmniej przypominają nowoczesnością te 
z Europy zachodniej. Mamy wszystko czego 
potrzeba by pójść sportowo w szybkim tem-
pie do przodu. Nawet reprezentacja dodaje 
smaku naszej lidze, bo jej zwycięzca będzie 
przecież mistrzem finalisty Euro 2016.

Cieszmy się tą ligą. Jest jaka jest ale 
przecież nie musimy jej porównywać do 
Champions League. Uznajmy ją za rozgryw-
ki w innej dyscyplinie sportu. Tak będzie 
nam łatwiej znosić mecze takie jak Gór-
nika Łęczna z Termaliką Bruk Bet Niecie-
cza. Oglądajmy ją szukając pozytywów. To 
nie jest aż tak trudne jak próbuje się nam 
wmówić. Cierpliwości nam trzeba i opty-
mizmu. I tyle. 

ENGLISH

IT’S BACK...(AND IT ISN’T 
ACTUALLY AT THE TOP)

Ekstraklasa, Polish top football league, is 
considered weak, ugly, rough and unattractive. 
Its champion hasn’t been able to fight its way 
to the elite Champions League for many years. 
Our teams don’t make careers in Europa League 
either, which reflects very badly on our skills. And 
yet almost everyone awaits the new season or 
the beginning of matches after the winter break.

There is something attractive about our 
league. The problem is that it can’t be de-
fined. We all supposedly know that when 
we watch Ekstraklasa, we won’t see neither 
Barcelona nor Manchester United or even 
Ajax Amsterdam, but more and more of 
us go to the stadiums or sit in front of their 
TVs. Because it’s ours. Our Legia, our Lech, 
our Wisła, our Górnik or even our Piast.

I believe everyone who tries to convince 
me that their matches are boring, their ac-
tions are chaotic and the competitors them-
selves are mannered and overpaid. But what 
difference does it make if I count out the 
weeks and days before the matches begin ev-
ery time? I follow the tables, count the points 
and rounds. And I know I’m not the only one.

The league is beautifully packed, with 
high-quality broadcast. Our footballers have 
played on heated turf at modern stadiums 
that are ahead of or at least resemble those 
from western Europe for a long time already. 
We have everything we need to move for-
ward in sport very quickly. Even the national 
team adds additional taste to our league be-
cause after all its winner will be the champi-
on of one of the EURO 2016 finalists.

Let’s enjoy that league. It is as it is, but 
we don’t have to compare it to Champions 
League. Let’s consider it a different disci-
pline of sport. This way, it will be easier to 
tolerate such matches as the one between 
Górnik Łęczna and Termalika Bruk Bet 
Nieciecza. Let’s watch it and look for posi-
tive aspects. It’s not as difficult as they try 
to tell you. We just need some patience and 
optimism. That’s all. 

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

WRÓCIŁA… 
( TA , KTÓRA NIE JEST CAŁKIEM EKSTRA)

POLSKA PIŁKARSKA EKSTRAKLASA UCHODZI ZA SŁABĄ, BRZYDKĄ, SIERMIĘŻNĄ I 
NIEATRAKCYJNĄ. MISTRZ NASZEJ LIGI OD WIELU LAT NIE POTRAFI SIĘ PRZEBIĆ DO 
ELITARNEJ LIGI MISTRZÓW. W LIDZE EUROPY TEŻ KARIERY NASZE DRUŻYNY NIE ROBIĄ, 
CO FATALNIE ŚWIADCZY O POZIOMIE ROZGRYWEK. A JEDNAK NA NOWY SEZON CZY 
WZNOWIENIE RYWALIZACJI PO PRZERWIE ZIMOWEJ CZEKAJĄ PRAWIE WSZYSCY.
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hyba każdy kibic zastanawiał się nie 
raz, co się stało z jego starymi idolami, 
którzy zeszli już z boiska. Największe 

gwiazdy wciąż błyszczą na czerwonych dywa-
nach, pracują jako eksperci telewizyjni, tre-
nerzy, menedżerowie. A ci, którzy mieli mniej 
szczęścia i powinęła im się noga?

Każdego dnia setki tysięcy sportowców 
profesjonalistów i amatorów wybiega na are-
ny, boiska, hale, a nawet na podwórza i ulicy, 
by zmagać się ze swoimi słabościami. Tym jest 
właśnie sport – nieustanną walką z samym 
sobą. Ale niektórzy, choć nawet osiągają w swo-
ich dyscyplinach świetne wyniki, nie radzą so-
bie pozasportowymi skłonnościami. Ilu spor-
towców popada w uzależnienia od narkotyków, 
hazardu, alkoholu, sterydów? Pewnie znacznie 
więcej niż mogłoby wydawać się przeciętnemu 
kibicowi. Jeszcze gorzej jest po zakończeniu 
kariery sportowej. Sportowcy, ze względów 
czysto fizycznych, kończą kariery wcześnie, 
w kwiecie wieku. Nie każdy z nich ma możli-
wość realizowania się jako trener, działacz, 
menedżer czy ekspert sportowy. Niektórzy po 
zawieszeniu butów na kołku nie potrafią odna-
leźć się w nowej rzeczywistości. Wszystkim im 
pomaga Fundacja „Olimpijczyk”.

– W pewnym momencie sport się kończy, 
schodzimy z areny. I co dalej? Jest wiele za-
wodniczek, zawodników, ale też trenerów, 

którzy żyją, pracują w zapomnieniu. I mało 
kto o nich wie. Dopiero media ujawniają ich 
losy. Czasem człowiek naprawdę się nie orien-
tuje. Kończymy kariery, mieszkamy w tych 
swoich klatkach, miejscowościach i dopiero 
od dziennikarzy dowiadujemy się, że coś jest 
nie tak. Należy tym ludziom pomóc, choćby 
im doradzić – mówił mediom po spotkaniu 
wigilijnym Fundacji „Olimpijczyk” Andrzej 
Strejlau, jeden z najbardziej cenionych pol-
skich trenerów piłkarskich, były trener re-
prezentacji kraju. W  działalność fundacji 
zaangażowanych jest jednak o wiele więcej 
znanych nazwisk. Pośród osób związanych 
z „Olimpijczykiem” znaleźć można Andrzeja 
Iwana, byłego piłkarza i trenera, który w swo-
jej autobiografii „Spalony” opowiedział ze 
szczegółami o swojej walce z alkoholizmem, 

C

uzależnieniem od hazardu i próbach samo-
bójczych. W prace Fundacji zaangażowany 
jest także Dariusz Górski, syn legendarnego 
trenera Kazimierza Górskiego. Jednym z am-
basadorów, którego historia może stać się in-
spiracją dla atletów, którzy z powodu ciężkiej 
kontuzji musieli zakończyć przygodę z zawo-
dowym sportem jest Rafał Wilk – były żużlo-
wiec, który w wyniku wypadku stracił władzę 
w nogach. Wilk nie poddał się jednak i sześć 
lat później zdobył dwa złote medale w handbi-
ke podczas igrzysk paraolimpijskich.

W  jaki sposób Fundacja „Olimpijczyk” 
chce pomóc sportowcom w potrzebie? W za-
sadzie w każdy możliwy. Może zapewnić im 
wsparcie psychologów i terapeutów, którzy 
pomogą uzależnionym pokonać swoje poza-
boiskowe słabości i powrócić do uprawiania 

KIEDY SPORTOWIEC 
W POTRZEBIE

KIEDY ZACHWYCAMY SIĘ 
SUKCESAMI NASZYCH SPORTOWCÓW 
I DOGLĄDAMY TRENINGÓW 
MŁODZIEŻY, KTÓRA ZA CHWILĘ 
ICH ZASTĄPI, NIE ZAPOMINAJMY 
O TYCH, KTÓRZY JUŻ ZE 
SPORTOWYCH AREN ZESZLI.

FUNDACJA POMOCY 
SPORTOWCOM „OLIMPIJCZYK”
knowmore@fundacjaolimpijczyk.pl
www.fundacjaolimpijczyk.pl 
Fundacja poszukuje sponsorów. 
numer konta dla darczyńców: 
93102010420000850203414034
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sportu. Środki uzyskiwane podczas organizowanych 
przez Fundację akcji oraz pochodzące ze zbiórek i licyta-
cji przekazywane są także na pomoc materialną byłym 
sportowcom, którzy po zakończeniu kariery znaleźli się 
w potrzebie. Część z tych środków posłuży także do wy-
budowania domu opieki dla sportowców połączonego 
z  ośrodkiem psychoterapeutyczno-rehabilitacyjnym. 
Warto to zrobić choćby z powodów merkantylnych – ci lu-
dzie bardzo często posiadają wiedzę i doświadczenie, któ-
re uczyniłyby z nich doskonałych trenerów dla przyszłych 
pokoleń sportowców.

Bardzo łatwo zapominamy, że sportowcy to też tylko 
ludzie, kiedy oglądamy ich z trybun, kiedy śledzimy ich 
poczynania na łamach mediów, kiedy emocjonujemy się 
telewizyjnymi transmisjami z zawodów. Niestety, choć 
przez te kilkadziesiąt lat ich karier może nam się wydawać 
inaczej, nie są skrojeni na wzór starożytnych greckich 
bóstw. Podobnie jak my starzeją się, popadają w kłopoty, 
zmagają z życiowymi problemami. Bardzo często żyją 
w zapomnieniu, wyciągani z cienia jedynie przy okazji 
okolicznościowych reportaży w mediach. Skoro oni po-
święcili swoje życia dla sportowych idei, które podnosiły 
niejednokrotnie na duchu całe społeczeństwa, skoro do-
starczali nam emocji i powodów do dumy, czemu mieliby-
śmy nie pomóc im po latach w potrzebie? 

ENGLISH 

FOR ATHLETES IN NEED

When we admire the achievements of our athletes and watch 
over the trainings of young people who are just about to 
replace them, we should not forget about those who have 
already left the sports arena.

Probably every sport fan has wondered at least once what 
happened to their old idols who are no longer on the field. 
The biggest stars are still shining on red carpets and wor-
king as TV experts, coaches and managers. What about 
those who were not that lucky and came a cropper?

Every day, hundreds of thousands of sports professio-
nal and amateurs dash out into arenas, fields, halls and 
even backyards and streets to battle against their weak-
nesses. That is what sport is: a never-ending struggle aga-
inst oneself. But some, even though they achieve outstan-
ding results in their disciplines, do not handle problems of 
a non-sporting nature. How many sportspeople become 
addicted to drugs, gambling, alcohol or steroids? Probably 

many more than an average fan could imagine. It becomes 
even worse when they end their sports careers. Out of pu-
rely physical reasons, sportspeople finish their careers 
early, in the prime of life. Not all of them have the opportu-
nity to fulfil themselves as coaches, activists, managers or 
sports experts. Some of them hand their shoes on the peg 
and cannot pull themselves together in the new reality. All 
of them can seek help from the Olimpijczyk Foundation.

“At some point, our sports life ends and we leave the 
arena. What next? There are many competitors and co-
aches who live and work in oblivion. Few people know 
about them. Their stories are presented in the media 
only. Sometimes we really don’t realize that. We end our 
careers, live in those cages of ours, in different towns and 
cities, and it is no one else but journalists who tell us that 
something is wrong. We should help those people, at least 
advise them,” said Andrzej Strejlau after a Christmas Eve 
meeting at the Olimpijczyk Foundation. Strejlau is one 
of the most highly regarded Polish football coaches and 
the former coach of Poland national team. But there are 
many more famous names involved in the foundation’s ac-
tivities, including for example Andrzej Iwan, a former fo-
otball player and coach who wrote about the details of his 
battle against alcoholism, gambling addiction and suicide 
attempts in his autobiography entitled Spalony (Offside). 
Dariusz Górski, a son of the legendary coach Kazimierz 
Górski, cooperates with the Foundation as well. One of its 
ambassadors, whose story may become an inspiration for 
those athletes that had to end their adventure with profes-
sional sport due to a serious injury, is Rafał Wilk, a former 
speedway rider who lost control in his legs in an accident. 
But Wilk did not give up and won two gold medals in hand-
cycling at the summer Paralympics six years later.

How does the Olimpijczyk Foundation want to help 
sportspeople in need? Generally, by following each me-
thod possible. It can provide athletes with support from 
psychologists and therapists who can help the addicted 
fight their out-of-the-field weaknesses and return to sport. 
The money acquired by the Foundation during campaigns 
it organizes and during various collections and auctions 
is also used as financial support to former sportspeople 
who found themselves in need after the end of their ca-
reers. Moreover, some of those resources will be used to 
build a care centre for sportspeople combined with a psy-
chotherapeutic and rehabilitation centre. It is worth it at 
least for mercenary reasons: those people very often have 
knowledge and experience that would make them perfect 
coaches for next generations of athletes.

We easily forget that sportspeople are human beings 
when we look at them from the stands and follow their 
doings in the media or when we become excited at TV 
broadcast from various competitions. Unfortunately, even 
though it may seem otherwise when we look at those se-
veral dozen years of their careers, they are not made on 
the pattern of ancient Greek gods. Just like us, they grow 
old, fall into trouble and cope with lifetime problems. They 
often live in oblivion and are only sometimes drawn out of 
the shadow during occasional programmes in the media. 
But if they devoted their lives to sports ideas that often ra-
ised the spirits of whole societies, if they provided us with 
emotions and rights to be proud, why would we refuse to 
help them after all those years? 

C H Y BA K A Ż DY K I BIC 
Z A S TA NAW I A Ł 
SI Ę N I E R A Z , C O 
SI Ę S TA Ł O Z J E G O 
S TA RY M I I D OL A M I, 
KT ÓR Z Y Z E SZ L I 
J UŻ Z BOISK A . 

Olimpijczyk
fundacja 
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ażdy z nas ma takiego znajomego – w moim przy-
padku na imię mu jest Łukasz. Otóż moi drodzy, 
Łukasz ma tę niebywałą supermoc przypadko-

wego niszczenia wszelkich urządzeń elektronicznych 
i innych podobnych, zazwyczaj na dodatek w momen-
cie, kiedy są koniecznie potrzebne. A to nowy telefon 
przypadkiem spadnie mu tak, że wyświetlacz pęknie 
na pół, a to jeszcze nowszy – wybrany specjalnie z su-
pertrwałym, zupełnie się nietłukącym wyświetlaczem 
– przejdzie tę samą drogę i też się stłucze, po czym nie 
można wymienić w  nim szybki, bo przecież jest spe-
cjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale dyski twarde to 
jeszcze inna historia.

K Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne i wewnętrzne, 
przenośne i stacjonarne, SATA i SSD – dla Łukasza nie 
były żadnym wyzwaniem i padały w jego czułych obję-
ciach jak muchy. W okolicach Łukasza stanowiska pracy 
mieściło się prawdziwe cmentarzysko dysków twardych. 
Nie muszę chyba mówić, jakie komplikacje w pracy i życiu 
prywatnym Łukasza wprowadzała jego skłonność do ich 
niszczenia. Bo co z tego, że zdjęcia ze ślubu przegrał na 
trzy różne, skoro miesiąc później nie działał żaden? Nie-
bywale ważna prezentacja, którą miał przedstawić rów-
nie ważnemu klientowi w drogim garniturze? Zapomnij-
cie. Generalnie wszystko, wszystko co mogło przepaść 
wraz ze skłonnością dysku do działania, przepadało.

SZANOWNY DYSKU TWARDY, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, 
AŻ SIĘ ZEPSUJESZ, CZYLI OPOWIEŚĆ O ŁUKASZU.

DLA NISZCZYCIELA
DYSK

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Ale nastał dzień wybawienia. W  koń-
cu znaleźliśmy godnego przeciwnika dla 
Łukasza. Przenośny dysk twardy Samsung 
Portable SSD T1 ma mu stawić czoła i wyjść 
ze starcia cało, a potem służyć mu latami. 
I jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, 
że tak się stanie. Nie wiem jak dokładnie 
przebiegał proces projektowania dysku, ale 
podejrzewam, że specjalni tajni wysłanni-
cy Samsunga śledzili poczynania Łukasza, 
notowali każdą przypadkową torturę, jaką 
fundował swoim urządzeniom, a potem gło-
wili się, jak stworzyć dysk, który to wszyst-
ko wytrzyma. W  końcu swoje najnowsze 
dziecko wyposażyli w gustowną, malutką, 
ale trwałą obudowę, która ma wytrzymać 
wszystkie wstrząsy, upadki i zalania kawą. 
Dodali też możliwość szyfrowania danych, 
żeby były bezpieczne, gdyby dysk dostał 
się w niepowołane ręce. Dołożyli mu nawet 
funkcję Dynamic Thermal Guard, dzięki 
czemu Łukasz nie przegrzeje go tak łatwo, 
jak innych jego kolegów po fachu. Jest szyb-
ki, bo Łukasz się przecież często spieszy – 
T1 przesyła 3 giga w 8 sekund. Waży jakieś 
30 gramów, żeby nie powodować urywania 
się pasków od toreb i plecaków. Współpracu-
je zarówno z Windowsami, jak i systemami 
OS, więc Łukasz nie będzie grzebał w nim 
próbując go sformatować. Serio – pomyśleli 
chyba o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz? 

ENGLISH

DRIVE FOR DESTROYERS 

When everything ends up in pieces... A story 
about Lukas the Destroyer.

We all have such a friend. In my case, he’s 
called Lukas. The thing is, dear all, that Lu-
kas has this incredible superpower: he can 
accidentally destroy all kinds of electronic 
and similar devices, and he usually does it 
precisely when they’re needed most. So his 
mobile sometimes falls down on the ground 

in such a way that the screen breaks in half. 
Then he chooses a phone with a super du-
rable, unbreakable screen, but it follows the 
same scenario and is soon broken too. The 
pane can’t be even replaced with a new one 
because, after all, it’s special and complete-
ly unbreakable. But hard drives are yet an-
other story.

Regardless of whether they’re external 
or internal, portable or not, SATA or SSD, 
hard drives pose no challenge to Lukas and 
drop like flies in his loving arms. There was 
a  true hard drive cemetery near Lukas’s 
workplace. And I guess I don’t have to add 
what complications his tendency to destroy 
causes in his professional and private life. He 
uploaded his wedding photographs to three 
different drives, so what? A month later none 
of them worked. An immensely important 

P R Z E N O Ś N Y  D Y S K  T WA R D Y 
S A M S U N G  P O R T A B L E  S S D 
T 1  M A  M U  S T AW I Ć  C Z O Ł A 

I   W Y J Ś Ć  Z E  S T A R C I A  C A Ł O , 
A   P O T E M  S Ł U Ż Y Ć  M U  L A T A M I . 

I   J E S T  N A P R AW D Ę  D U Ż E 
P R AW D O P O D O B I E Ń S T W O , 

Ż E  T A K  S I Ę  S T A N I E . 

presentation he was supposed to show to an 
equally important client wearing an expen-
sive suit? Forget it. In general, each and ev-
ery thing that could vanish together with the 
drive’s ability to work vanished.

But the day of salvation came. We finally 
found a worthy opponent for Lukas. The Sam-
sung Portable SSD T1 is believed to face up 
to him, remain unharmed and serve him for 
years. And there’s a real chance that it is pre-
cisely what will happen. I don’t know exactly 
the course of its design process, but I suppose 
that special secret emissaries sent by Sam-
sung followed Lukas, wrote down each acci-
dental torture he inflicted on his devices and 
finally tried to figure out how to create a drive 
that would endure all that. The last thing they 
did was equip their latest child with a taste-
ful yet durable casing, which is supposed to 
withstand all kinds of shocks, falls and coffee 
spills. They also saw to it that all data stored 
on the drive is secured thanks to a special 
encryption algorithm in case it falls into the 
wrong hands. And thanks to the Dynamic 
Thermal Guard function, Lukas won’t over-
heat is as easily as in the case of his previous 
devices. It’s fast, too, because Lukas is always 
in a hurry. The drive transfers 3 GB in 8 sec-
onds. It weighs around 30 grams so it won’t 
make bag or backpack straps break. It cooper-
ates with both Windows and OS so Lukas will 
never have to tamper with it in order to format 
the drive. Seriously, it seems they’ve thought 
about everything.

So, Lukas, what do you think? 



WSZYSCY ZNANI MI WŁAŚCICIELE PORSCHE ZAPEWNIAJĄ, ŻE 
TE SAMOCHODY SIĘ NIE STARZEJĄ. JEŚLI ZATEM CHCECIE KUPIĆ 
PORSCHE, MOŻE WARTO POMYŚLEĆ O UŻYWANYM?
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aciej Sołobodowski i Marcin Teske sprowadzają 
do Porsche Approved działającego przy Porsche 
Centrum Sopot najsmaczniejsze kąski. Kilku-

letnie 911? Proszę bardzo. Cayenne jak nowy? Żaden pro-
blem. Jakaś edycja specjalna? Czemu nie. Sołobodowski 
i Teske to prawdziwi detektywi Porsche.

Maciej i Marcin prowadzą dział Approved praktycznie 
sami. Są sobie sterem i okrętem. Żyją ze sprzedaży używa-
nych samochodów Porsche, ale żeby je sprzedać, trzeba 
je najpierw zdobyć. A to niełatwe. – Sprzedaje się łatwo, 
trudno natomiast zdobywa się towar – mówi Maciej. – Kie-
dy w salonie jest bardzo ładny egzemplarz to sam szybko 
przyciągnie klienta. Sztuką jest ten egzemplarz zdobyć, 
czyli odnaleźć jego właściciela, przekonać do sprzedaży.

M

PORSCHE 
JAK NOWE

To podstawowe zadanie pary z sopockiego Porsche 
Apporoved. Maciej i  Marcin każdego dnia monitorują 
rynek w poszukiwaniu najciekawszych egzemplarzy Por-
sche, które mogliby odkupić po odpowiednim sprawdze-
niu go, a następnie odsprzedać nowemu klientowi, już 
z gwarancją.

Zdarza się, że w oko wpadnie im konkretny egzem-
plarz. Czekają zatem, aż pojawi się na przeglądzie w ser-
wisie Porsche Centrum Sopot, a następnie rozmawiają 
z właścicielem i przedstawiają mu korzyści wynikające 
z transakcji. – Często jest tak, że klienci nie wiedzą, że 
mogą sprzedać samochód na atrakcyjnych warunkach. 
Jeśli podczas serwisu widzę, że samochód jest interesu-
jący, to siadam z jego właścicielem i proponuję odkup lub 
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sprzedaż pojazdu nowego. Bywa tak, że po 
prostej wizycie w serwisie klient już wie, że 
sprzedaje nam swój używany samochód, a ku-
puje od nas nowy – mówi Maciej. Marcin zaś 
tłumaczy, jak wygląda weryfikacja samocho-
du. – Pierwsze oględziny samochodu polegają 
na pomiarach miernikiem, sprawdzeniu, czy 
śruby nie były odkręcane, czy nie było pro-
blemów lakierniczych, na odpaleniu samo-
chodu, sprawdzeniu jego historii po numerze 
VIN. To pierwsza weryfikacja, bardzo ogólna 
– mówi. Teske podaje, że każde auto spraw-
dzane jest ostatecznie w serwisie pod kątem 
111 punktów. Wyniki wysyłane są do centrali 
w Niemczech i stamtąd przychodzi informa-
cja, czy auto może być objęte gwarancją Por-
sche Approved. –  Jeżeli samochód dostanie 
gwarancję to mamy pewność, że jest w stanie 
idealnym. Klient ma spokój, bo wie, że na-
wet jeśli coś się z tym samochodem stanie to 
w najbliższym serwisie Porsche usterka zosta-
nie usunięta, a na czas naprawy klient będzie 
miał samochód zastępczy klasy premium – 
mówi Marcin. – Staramy się, by samochody 
do 10 lat i 200 tys. kilometrów otrzymały gwa-
rancję Porsche Approved – dodaje.

Maciej i Marcin znają się na tym co robią 
jak nikt – wiedzą zatem, że nie sztuką jest sko-
rzystać z internetowych „okazji”, o których 
niekoniecznie można mówić w samych super-
latywach. Nie korzystają zatem z niespraw-
dzonych źródeł. Porsche Approved to dzięki 
temu najbezpieczniejsze i najpewniejsze źró-
dło używanych samochodów tej marki.

Niektóre samochody sprzedawane w Por-
sche Approved pochodzą też z  Niemiec. – 
Jeżeli mam klienta, który życzy sobie na 
przykład Cayenne, a nie mam takiego wozu 
na placu, szukam go również po autoryzowa-
nych punktach Porsche w Niemczech. Oczy-
wiście są one droższe od tych, które tutaj ofe-
rujemy, ale często klienci godzą się na wyższą 
cenę, ale dostają w krótkim czasie dokładnie 
to, co chcieli – tłumaczy Maciej. Porsche Ap-
proved odkupuje także nieraz auta od impor-
tera z centrali Porsche w Polsce. Najczęściej to 
maszyny roczne, z niewielkimi przebiegami, 
a jednak nawet o 15-20% tańsze od nowszych. 
Zainteresowanie takimi egzemplarzami jest 
jednak duże, więc szybko znajdują nowych 
właścicieli.

Od lat nieodmiennie największą popular-
nością cieszą się Porsche 911. Nic dziwnego. 
Sami mechanicy, którzy na co dzień zajmują 
się tego typu autami w autoryzowanym serwi-
sie twierdzą, że te samochody się praktycznie 
nie starzeją. W Porsche Approved często moż-
na znaleźć modele, które były użytkowane 
praktycznie wyłącznie latem, a ponadto pie-
lęgnowane przez swoich właścicieli. Często 
zdarza się, że 10-letnie auto ma na liczniku 
niezbyt wiele kilometrów, ponadto wygląda 

i jeździ jak nowe. – Gorącym towarem są 911-
tki w granicach 200 tys. złotych – mówi Mar-
cin. – Wszystko jest jednak związane z sezo-
nem. Za chwilę przyjdzie wiosna, więc teraz 
jest moment na zakup lub wymianę 911-tki. 
Wszystkie auta, które mieliśmy w granicach 
300 tys. złotych, zostały sprzedane – dodaje. 
Oprócz swoich wielu powszechnie znanych 
zalet Porsche 911 ma jeszcze jedną – spośród 
wszystkich dostępnych na świecie samocho-
dów najmniej traci na wartości w momencie 
rejestracji, jest więc znakomitą inwestycją 
kapitału. Do tego jest najmniej awaryjna, co 
potwierdzają serwisanci. Ich ceny w Porsche 
Approved są bardzo różne – jak tłumaczą 
sprzedawcy każdy przypadek 911-tki trze-
ba traktować indywidualnie. – Samochód 
testowy, roczny, o przebiegu do 10 tys. kilo-
metrów jest tańszy o około 20 procent. Jeżeli 
natomiast jest to auto, które ma ponad 20 tys. 
przebiegu, ale ma ponad rok, może być jesz-
cze tańsze, choć oczywiście to zależy od wielu 
czynników – wylicza Marcin. Na cenę składa 
się bowiem nie tylko przebieg, ale również 
konfiguracja auta.

W salonie pojawiają się też czasami eg-
zemplarze, które były przygotowywane na 
czyjeś zamówienie, a następnie odsprzedane. 
Nie ma ich zbyt wiele, bo ktoś, kto zbuduje 

P O R S C H E  J A K  N O W E

sobie samochód marzeń, niekoniecznie chce 
go sprzedać po kilku latach, niemniej jednak 
Maciej Sołobodowski przypomina sobie kilka 
takich przypadków. W zeszłym roku znalazł 
właścicieli dla dwóch egzemplarzy rocznych 
Porsche 911 Turbo S Cabrio. Marcin zaś poda-
je, że w Porsche Approved często pojawiają się 
auta odkupywane od gwiazd. – Ostatnio za-
kupiliśmy samochód, którym jeździł Marcin 
Gortat. Użytkował go jako ambasador marki. 
Ogłosiliśmy to w Internecie. Jednego dnia 
mieliśmy 12 tys. odsłon w Polsce i pół milio-
na za granicą. To była Panamera GTS – wspo-
mina. Dodaje, że w ostatnim czasie w salonie 
były też samochody znanego kolarza oraz ce-
nionej aktorki.

Maciej Sołobodowski i Marcin Teske od 
niedawna pracują w nowym miejscu – nowy 
autoryzowany salon Porsche Approved po-
wstał kilkanaście metrów od Porsche Cen-
trum Sopot i działa już od ponad miesiąca, 
choć oficjalne otwarcie planowane jest na 
przełom kwietnia i maja. – Wcześniej razem 
z Maćkiem siedzieliśmy przy jednym biurku 
na piętrze. W tej chwili prezentacja samocho-
dów odbywa się zupełnie inaczej. W czystym, 
nowym pomieszczeniu, w cieple, przy kawie. 
Tak jak powinno być przy klasie premium 
– mówi Marcin. Wszystko po to, by klienci 



mogli kupować samochód używany w takich 
samych warunkach, jak nowy. – Gdybym był 
klientem szukałbym na pewno samochodu 
używanego – mówi Marcin Teske. – Ilość lat 
przepracowanych w motoryzacji pokazuje, że 
jeśli ktoś jest wytrwały, dobrze szuka to znaj-
dzie wymarzony egzemplarz. Może potrwa to 
rok, może pół, ale znajdzie bardzo fajny samo-
chód i sporo zaoszczędzi. 

W pierwszym miesiącu po otwarciu nowe-
go salonu Porsche Approved Marcin i Maciej 
znaleźli nowych właścicieli dla 15 samocho-
dów. Byłeś pośród nich? 

ENGLISH

PORSCHE AS GOOD AS NEW

Every owner of a Porsche I know assures me 
that those cars do not grow old. So if you want 
to buy a Porsche, perhaps it is worth considering 
a used one?

Maciej Sołobodowski and Marcin Teske get 
the most delicious titbits to Porsche Approved 
at Porsche Centrum Sopot. A several-year-old 
911? Here you are. A  Cayenne, as good as 
new? No problem. Some special edition? 

Why not. Sołobodowski and Teske are true 
Porsche detectives.

Maciej and Marcin run the Approved de-
partment practically on their own. They pad-
dle their own canoe. They live by selling used 
Porsche cars, but in order to sell them, they 
first have to get them. And it is not that easy. 
“We don’t have problems selling the cars, but 
it’s difficult to get them,” says Maciej. “When 
there’s a nice model in the store, it will attract 
clients itself. The difficulty lies in obtaining 
such a model, that is finding his owner and 
convincing him to sell it.”

It is the basic task facing the couple from 
Porsche Approved in Sopot. Every day, Maciej 
and Marcin monitor the market in search of 
the most interesting Porsche cars they could 
buy back, having checked them carefully, and 
then sell to new clients with a guarantee.

It sometimes happens that a specific vehi-
cle catches their eye. They wait until it shows 
up for inspection in Porsche Centrum Sopot 
and then talk to its owner and familiarize 
him with the benefits of such a deal. “Our 
clients often don’t know they can sell their 
car on attractive terms. When, during its in-
spection, I see that the car is interesting, I sit 

down with the owner and offer to buy it back 
or sell him a new vehicle. It sometimes hap-
pens that after such a simple visit, the client 
already knows he will sell his used car to us 
and buy a new one from us,” says Maciej. And 
Marcin explains how the verification process 
of such a car looks. “The first examination of 
the car consists in measurements, checking if 
the screws were twisted off and if there were 
any problems with the paint. Then we start 
the car and check its history with the use of its 
VIN number. It’s the first stage of verification, 
a very general one,” he says. Teske adds that 
each car is ultimately checked in the service 
centre following a list of 111 items. The results 
are sent to the head office in Germany, which 
in turn provides information whether the car 
can be guaranteed by Porsche Approved. “If 
the car gets a guarantee, we can be sure it is 
in perfect condition. The client doesn’t have 
to worry because he knows that if something 
happens to the car, the fault would be repaired 
in the nearest Porsche service centre and that 
he himself will get a premium substitute ve-
hicle for the duration of the repair,” says Mar-
cin. “We try to make sure cars that are up to 
10 years old and have up to 200 thousand kilo-
metres get the Porsche Approved guarantee”.

Maciej and Marcin are unrivalled in what 
they do, so they know that it is quite easy to 
take online “opportunities”, of which few can 
actually speak highly. So they do not use unre-
liable sources. As a result, Porsche Approved 
is the safest and the most reputable source of 
used cars by this make.

Some vehicles sold in Porsche Approved 
come from Germany too. “If I have a client 
who would like to buy for example a Cayenne 
and I don’t have any, I look for it in other au-
thorized centres in Poland and Germany. 
They are of course more expensive than what 
we offer here, but clients often accept higher 
prices if they get precisely what they want at 
short notice,” Maciej explains. Porsche Ap-
proved buys back cars from the importer 
at the Porsche head office in Poland as well. 
They are usually one-year-old vehicles with 
a low mileage, and yet they are even 15-20% 
cheaper than new cars. Still, there is quite 
considerable interest in such vehicles, so they 
quickly find new owners.”

The Porsche 911 have enjoyed the greatest 
popularity for years. And no wonder. Mechan-
ics who deal with such cars in the authorized 
service centre claim themselves that those ve-
hicles virtually do not grow old. In Porsche Ap-
proved, you can often find models that were 
used practically during summer only and 
were taken care of by their owners. It is a com-
mon situation that they get a ten-year-old car 
with a  really short mileage that moreover 
looks and drives like a new one. “The 911s that 
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cost up to 200 thousand zlotys sell like hot cakes,” says 
Marcin. “But everything depends on the season. Spring is 
coming soon, so now it’s time to buy or change a 911. All 
cars of around 300 thousand zlotys we had are sold,” he 
adds. Apart from its many commonly known advantag-
es, the Porsche 911 has one more strong point: out of all 
the cars available in the world, it loses the least value over 
time, so it is a perfect investment. Plus it is a car that is the 
least prone to failures, which is confirmed by service cen-
tre specialists themselves. Its prices in Porsche Approved 
vary. As sales specialists explain, each 911 model has to be 
treated individually. “A one-year-old test car with a mile-
age of up to 10 thousand kilometres is cheaper by around 
20 percent. But if it’s a car that has more than 20 thousand 
kilometres and is more than one-year-old, it might be even 
cheaper. It all depends on various factors,” says Marcin. 
Because what decides on the final price is not only mileage 
but also the car’s configuration.

The centre sometimes offers vehicles that were made 
to someone’s order and then resold. There are not many 
cars like that because someone who gets himself a car 
of his dreams does not really want to sell it after several 
years. Still, Maciej Sołobodowski remembers several cas-
es like that. Last year, they found owners for two one-year-
old Porsche 911 Turbo S Cabriolets. And Marcin adds that 
Porsche Approved often has cars bought back from celeb-
rities. “We have recently bought a car driven by Marcin 

Gortat. He was using it as the ambassador of the brand. We 
announced it on the Internet and had 12 thousand views 
in Poland and a half million views abroad on a single day. 
It was a Panamera GTS,” he says. And adds that they have 
recently had cars that previously belonged to a famous cy-
clist and a recognized actress.

Maciej Sołobodowski and Marcin Teske started work-
ing in a new location some time ago. The new authorized 
Porsche Approved centre was opened several metres away 
from Porsche Centrum Sopot more than a month ago, but 
the official opening ceremony is planned for the turn of 
April and May. “Before that, we used to sit behind one desk 
on the first floor. Now we can show cars to our clients in 
completely different conditions. In a new, warm and clean 
room with a cup of coffee. This is how it should look like 
in premium class,” says Marcin. Everything to make sure 
their clients can buy used cars in the same conditions in 
which new vehicles are bought. If I were a client, I would 
definitely look for a used car,” says Marcin Teske. “The 
number of years spent working in the automotive industry 
prove that if someone is persistent and keeps looking in 
the right way, they will find their dream car. Perhaps it will 
take a year or perhaps only a half, but they will find a really 
nice car and save a lot.”

In the first month after the new Porsche Approved cen-
tre was opened, Marcin and Maciej found new owners for 
15 cars. Were you one of them? 

P O R S C H E  J A K  N O W E



ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

JEGO HISTORIA JEST RÓWNIE DŁUGA, CO DZIEJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. ZA 
WIZERUNEK SYMPATYCZNEGO ŻUCZKA JEST ODPOWIEDZIALNY FERDINAND 
PORSCHE, CO ZDECYDOWANIE NAPAWA PRODUCENTA DUMĄ. NIE NAPAWA 
GO DUMĄ FAKT, ŻE INICJATOREM JEGO POWSTANIA BYŁ SAM ADOLF HITLER. 
ZNIKNĄŁ NA KILKA LAT, ALE POWRÓCIŁ. DO TEGO NAJMOCNIEJSZA, SPORTOWA 
ODMIANA DEFINITYWNIE ZRYWA Z WIZERUNKIEM SŁODKIEGO GARBUSA.
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odbił świat jak żaden inny samochód. 
Ani prosta konstrukcja, ani garbata 
sylwetka nie okazały się przeszkodą 

w dotarciu na sam szczyt. Dowód? Liczba 
sprzedanych egzemplarzy. Zawrotne 21 mi-
lionów sztuk zapisało Garbusa w dziejach 
motoryzacji jako najdłużej produkowany 
i jednocześnie najlepiej sprzedający się samo-
chód. Liczba robi wrażenie, ale mojego serca 
Garbus nie podbił nigdy. I wydawało się, że 
tak już pozostanie, kiedy w 2003 roku z taśmy 
produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz.

P
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ANNA  
NAZAROWICZ

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

Walczą – pomyślałam, kiedy w 2011 roku 
producent postanowił wskrzesić legendę. 
Nowa nazwa, nowa sylwetka… Czuć było po-
wiew świeżości. Jednak patrząc na niego nie 
miałam żadnych wątpliwości – dzieci kwiaty 
już go raczej nie kupią. Nowy Beetle miał się 
skutecznie wkradać w łaski młodych i nieza-
leżnych, którzy w portfelu mają nieco więcej 
niż tylko prawo jazdy. W szybszym osiągnię-
ciu takiego efektu miała pomóc modernizacja 
przeprowadzona w 2014 roku. Czy pomogła?

Mówiąc mi, że oto mam spędzić tydzień 
w jego towarzystwie, firma Volkswagen nie 
zdradziła mi jednego – R line to najmocniej-
sza, sportowa wersja Volkswagena Beetle. 
Taka, która nawet nie śniła się filozofom, a co 
dopiero mi. „Tak się robi niespodzianki” – 
wymruczałam, kiedy po zajęciu miejsca za 
kierownicą zobaczyłam duże „R”, mieniące 
się na kierownicy. Centralnie na desce roz-
dzielczej zagościły trzy małe zegary, które 
zazwyczaj można oglądać jedynie w silnych, 
sportowych samochodach. Dla niewtajem-
niczonych spieszę z wyjaśnieniem: pokazują 
temperaturę oleju w silniku, ciśnienie w tur-
bosprężarce oraz mierzą czas okrążeń na to-
rze. Uśmiechnęłam się myśląc, że to słodkie. 
Następnie uruchomiłam silnik… I przeko-
nałam się, w jak dużym byłam błędzie. Po-
dwójny wydech zamruczał. To było jak szept: 
„Mała, ja ci zaraz pokażę prawdziwego rock 
and rolla”. Niestety, słowa „jak cię widzą, tak 
cię piszą” nabrały w tym przypadku mocy. 
Bo ani pomruk silnika, ani świadomość, że 
to najmocniejsza odmiana, nie były mnie 
w stanie przekonać do czego ten samochód 
jest zdolny. Dopiero kiedy ruszyłam z miej-
sca, a dwusprzęgłowa, automatyczna skrzy-



nia DSG włączyła się w  ten cały spektakl, 
przypomniało mi się inne, mądre przysłowie 
– aby nigdy nie oceniać książki po okładce. 
A zwłaszcza takiej, która pod maską ukrywa 
210 koni mechanicznych i automat szybki 
niczym Pendolino. Nauczyli się tego również 
wszyscy kierowcy, którzy z pobłażaniem pa-
trzyli na mnie na światłach, aby już na kolej-
nych nie kryć swojego zdziwienia (o ile zdołali 
mnie dogonić). Szybko się również okazało, 
że testowany Volkswagen Beetle nie jest je-
dynie mistrzem prostej. Nawet najostrzejsze 
zakręty łykał niczym miętówki Tic Tac, ani 
przez chwilę nie dając mi odczuć, że zbliża się 
do swojej granicy przyczepności. Ogromny 
spojler umieszczony na tylnej klapie z pewno-
ścią nie pozostawał tutaj bez znaczenia. 

Ale nie ma róży bez kolców. Beetle ma 
kolec w postaci bardzo małej ilości miejsca 
na tylnej kanapie. Patrząc z zewnątrz widzi-
my całkiem dorodny samochód, tymczasem 
wewnątrz okazuje się, że to wyśmienita za-
bawka, ale tylko dla dwóch dorosłych osób. 
Dobra wiadomość jest taka, że otrzymujemy 
rekompensatę w postaci sporego bagażnika. 
Gdyby nie tak mocno ścięty tył samochodu 
miejsca byłoby jeszcze więcej. Ale wtedy 
samochód straciłby swój unikatowy kształt. 
A to, jak się zapewne wszyscy zgodzicie, jest 
nie do pomyślenia. Jednak pakując prezenty 
pod świąteczną choinkę (a muszę zdradzić, 
że rodzina niemała), dochodzę do wniosku, 
że wynik jest satysfakcjonujący. Po tygodniu 
spędzonym za jego kierownicą wiem, że to 
jedna z największych motoryzacyjnych nie-
spodzianek, z jakimi miałam do czynienia. 
Volkswagen Beetle R-line jest niczym David 
Beckham wyskakujący z urodzinowego tor-
tu – nie może być lepiej. Oddając kluczyki 
wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie 
mi ująć się za tym samochodem, osłonię jego 

wizerunek własną piersią. Bo, mimo że na po-
czątku nie był w stanie zwrócić mojej uwagi, 
to dziś owinął mnie wokół palca. 

ENGLISH 

CATCH ME IF YOU CAN

Its history is as long as the one of the Catholic 
Church. It is Ferdinand Porsche that is 
responsible for the image of the nice beetle, 
which definitely makes the manufacturer very 
proud. What does not make him proud is the 
fact that the initiator of its production was Adolf 
Hitler himself. It disappeared for several years 
but came back. And its most powerful, sports 
version definitively breaks up with the image of 
the sweet insect.

It conquered the world like no other car. Nei-
ther its simple construction nor the hunch-
backed silhouette turned out to be an im-
pediment to reaching the top. A proof? The 
number of its sold units. The staggering 21 
million vehicles made the Beetle become 
the longest-produced and at the same time 
the best-selling car in the history of the auto-
motive industry. The number is impressive, 
but the Beetle has never won my heart. And 
it seemed it would continue like that when the 
last model left the production line in 2003.

“They keep fighting,” I thought when the 
manufacturer decided to revive the legend. 
A new name, a new silhouette... We could feel 
a breath of fresh air. But when I looked at it, 
I had no doubts: flower children will proba-
bly not buy it any more. The New Beetle was 
supposed to successfully gain favour with the 
young and independent who have more than 
just a driving licence in their pockets. In order 
to achieve the result earlier, the car was mod-
ernized in 2014. Was it helpful?

When they informed me that I  was to 
spend a week in the company of that car, Volk-
swagen did not tell me one thing: the R-Line 
is the most powerful, sports version of the 
Volkswagen Beetle. A  version no one has 
ever dreamt about. “That’s how you make 
surprises,” I thought when I sat behind the 
wheel and saw a large R shimmering on the 
wheel. In the centre of the dashboard I no-
ticed three small clocks, which you can usu-
ally find in powerful, sports cars only. Let me 
briefly explain what they are to those who do 
not know: they indicate the oil temperature 
in the engine and the pressure in the turbo-
charger and count the number of laps on the 
track. I smiled. How sweet. Then I started the 
engine... And discovered how wrong I was. 
I heard the dual exhaust growl. It was as if it 
was saying, “Baby, I’m just about to show you 
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the real rock and roll.” Unfortunately, the saying “fine 
feathers make fine birds” turned out to be quite true. Be-
cause neither the growl of the engine nor the awareness 
that it was the most powerful model could convince me 
what the car was capable of. Only when I started the car 
and the dual-clutch DSG automatic transmission joined 
the whole show did I think about another clever proverb: 
never judge a book by its cover. Especially a book that 
hides 210 horsepower and an automatic gearbox as fast 
as a lightning under its bonnet. This is what was also re-
alized by all those drivers who gave me forgiving smiles 
at the lights and then could not hide their surprise at the 
next junction (provided they managed to catch me up). 
It also quickly turned out that the tested Volkswagen 
Beetle was not a master of the straight only. It was tak-
ing even the sharpest bends with extreme ease and never 
made me feel it was about to approach its grip limit even 
for a moment. The huge rear spoiler was certainly not 
without significance here.

But there is no rose without a thorn. The Beetle has 
a thorn in the form of very limited space in the back seat. 
To look at it from the outside, you see quite a large car, but 
inside it turns out that it is a great toy for two adults only. 
The good news is that you get quite a spacious boot as 
way of compensation. If not for the very truncate back of 
the vehicle, there would be even more space. But then the 
car would lose its unique shape. And, as you probably all 
agree, it is something unthinkable. But when I was packing 
Christmas gifts inside (and I must admit that I have quite 
a family), I came to the conclusion that the result was satis-
factory. After a week behind its wheel, I know that the car is 
one of the biggest automotive surprises I have ever had. The 
Volkswagen Beetle R-line is like David Beckham jumping 
out of your birthday cake: it cannot be better. When I was 
returning the keys, I knew that if I ever had to stand up for 
the car, I would shield it with my own body. Because, even 
though it could not catch my attention in the beginning, it 
has definitely wrapped me around its little finger. 



dpowiedzi na to pytanie udzielił m.in. 
Andrzej Blikle. W swojej książce pt. 
„Doktryna jakości” twierdzi, że nie 

wystarczy koncentrować się na samym pro-
dukcie. Wysokie standardy muszą obejmo-
wać również wszystko to, co składa się na pro-
ces powstania samochodu, aparatu czy też ze-
garka. A więc również surowce, narzędzia, or-
ganizację pracy oraz umiejętności pracowni-
ków. I oto cały sekret japońskiej technologii. 
Banalne – pomyśli wielu. Lecz tylko niewielu 
wcieli ten model biznesu w swoim przedsię-
biorstwie. Dlatego to właśnie produkty z kra-
ju kwitnącej wiśni wciąż pozostają symbolem 
trwałości. Jednym z nich bez wątpienia są ze-
garki Orient. Szczęśliwi użytkownicy z dumą 
podkreślają nienaganną pracę swoich eg-
zemplarzy nawet po upływie 30 lat. Japońska 
manufaktura swoją produkcje opiera tylko 
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O
doskonale wiedzą, że samochody Subaru to 
przede wszystkim wybitne wyniki w świecie 
motosportu. Tym najlepszym jest cztero-
krotne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu, 
który co roku odbywa się na historycznym 
torze Nürburgring. Powody do dumy są tym 
większe, że to najcięższa próba, jakiej może 
być poddany zarówno samochód, jak rów-
nież kierowca. Ale nie tylko. Z wysoką tem-
peraturą, wilgocią  i przeciążeniami walczy 
za każdym razem też zegarek. W przypadku 
załogi Subaru jest to model marki Orient. 
Obaj producenci współpracują ze sobą od 

WOLA 
WA LK I

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ MNIEJ 
WIĘCEJ W 1980 ROKU. TO 
WŁAŚNIE WTEDY JAPOŃSKIE 
SAMOCHODY ZACZĘŁY KRÓLOWAĆ 
NA MIĘDZYNARODOWYCH 
LISTACH JAKO TE NAJBARDZIEJ 
NIEZAWODNE. NA KOLEJNE 
SUKCESY JAPONIA NIE MUSIAŁA 
ZBYT DŁUGO CZEKAĆ. W ŚLAD 
SAMOCHODÓW POSZŁY APARATY, 
KOMPUTERY A TAKŻE ZEGARKI. 
GDZIE TKWI TAJEMNICA SUKCESU?

i wyłącznie na własnych mechanizmach oraz 
samodzielnie wytwarzanych surowcach. To 
daje im kontrolę nad każdym etapem produk-
cji. A jak szukać partnera w biznesie, to tylko 
równie dobrego. Orient jakiś czas temu takie-
go partnera znalazł.

Subaru, bo o  nim właśnie mowa, to ja-
poński producent samochodów. Na kartach 
historii zapisał się modelem o  wdzięcznej 
nazwie Impreza, która była pierwszym samo-
chodem seryjnie wyposażanym w napęd na 
cztery koła. Tyle słowem wstępu dla motory-
zacyjnych laików, bo miłośnicy motoryzacji 

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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kilku lat. Co konkretnie musi posiadać taki czasomierz 
aby po 24 godzinach wyścigu nie rozpadł się na kawał-
ki? Model dedykowany temu wydarzeniu posiada aż trzy 
certyfikaty ISO. Każdy z nich poświadcza, że zegarek jest 
wodoszczelny, odporny na wstrząsy i antymagnetyczny. 
Zeszłoroczna edycja posiadała tarczę z karbonu, na któ-
rej mieniło się logo STI (Subaru Tecnica International, 
czyli dział odpowiadający za przygotowanie samochodów 
do startów), a na deklu wygrawerowane były nazwiska 
kierowców oraz logo Subaru. Prawdziwym rarytasem 
dla auto maniaków jest jednak tzw. rezerwa chodu, która 
przybrała kształt małego wskaźnika poziomu paliwa wi-
docznego w każdym samochodzie. Dzięki jego obecności 
mamy świadomość ile godzin pracy ma jeszcze nasz ze-
garek zanim nakręcimy go ruchem nadgarstka (czyli jak 
to bywa w przypadku modeli mechanicznych). Światło 
dzienne ujrzała skromna liczba tych zegarków, bo tylko 
1500 sztuk. Tegoroczna odsłona dedykowana współpracy 
z Subaru ukaże się w maju. Liczba egzemplarzy z pewno-
ścią nie będzie większa, zatem z podjęciem decyzji nie 
należy zwlekać. 
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FIGHTING SPIRIT

Everything began more or less in 1980. This is when Japanese 
cars started reigning supreme as the most reliable automobiles 
on international markets. Japan did not have to wait long for more 
achievements. Their cars were followed by cameras, computers 
and watches. What is the secret behind their success?

Among others, the question was answered by Andrzej 
Blikle. In his book entitled Doktryna jakości (The Quali-
ty Doctrine), he claims that focusing on the product itself 
is not enough. High standards should apply to everything 

Ś W I A T Ł O  D Z I E N N E  U J R Z A Ł A 
S K R O M N A  L I C Z B A  T Y C H 
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else that makes a part of the manufacturing process of 
cars, cameras or watches. This means also raw materials, 
tools, work organisation and employees’ skills. And this 
is the whole secret of Japanese technology. Many would 
think it is simple and straightforward. But few actually im-
plement that business model in their activities. This is why 
products from the Land of the Rising Sun are still a symbol 
of durability. Orient watches are one of them. Their happy 
owners proudly emphasize the impeccable workings of 
their watches even after 30 years. The Japanese workshop 
bases its production on its own mechanisms and raw mate-
rials produced by itself only. This gives the manufacturer 
control over each stage of production. If in need of a busi-
ness partner, one should look for an equally good one. Ori-
ent has found such a partner some time ago.

Subaru, as this is the company in question, is a Jap-
anese car manufacturer. It earned its place in history 
thanks to a  car with the charming name of Impreza, 
which was the first automobile serially equipped with all-
wheel drive. I provided that short introduction mainly to 
automotive laymen because motorization lovers perfectly 
know that Subaru cars mean first of all outstanding results 
in motorsports. Its best achievements include its fourfold 
victory in a 24-hour race that takes place every year at the 
historic Nürburgring track. The reason to be proud is all 
the more bigger because it is the hardest test both a car 
and its driver can undergo. But not only. Watches fight 
high temperatures, humidity and overloading during each 
such a race too. In the case of the Subaru team, we mean 
Orient watches. The two manufacturers have cooperated 
for several years. What exactly does such a timer need 
to endure 24 hours of racing and not fall to pieces? The 
model dedicated to that event has as many as three ISO 
certificates. Each of them certifies that the watch is wa-
ter-resistant, shock-resistant and antimagnetic. The last 
edition had a carbon fiber dial with the STI logo (Subaru 
Tecnica International, that is the department responsi-
ble for preparing cars to starts in races). At the back were 
engraved names of the drivers and the Subaru logo. But 
what car lovers see as a true rarity is the so-called power 
reserve in the shape of a small fuel indicator seen in every 
car. Thanks to its presence, we know how many hours we 
still have before the watch needs to be wound up using its 
owner’s wrist (as in the case of mechanical watches). Only 
a limited number of 1500 watches like that were brought 
to light. This year’s edition dedicated to cooperation with 
Subaru will be released in May. The number of watches on 
sale will certainly not increase, so one should better make 
their decision soon. 





TOMASZ KOWALSKI, PREZES ARENA GDAŃSK OPERATOR, 
KTÓRA ZARZĄDZA STADIONEM ENERGA GDAŃSK, PIJE 
KAWĘ Z KUBKA Z ELVISEM, CHCIAŁBY POSTRZELAĆ 
Z DWAYNEM JOHNSONEM I PRZEGAPIŁ NAJWAŻNIEJSZY 
MOMENT MECZU POLSKA-NIEMCY, ALE W NAJWAŻNIEJSZYCH 
MOMENTACH DLA STADIONU JEST NA POSTERUNKU.
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Kubek z Elvisem to przypadek?
W żadnym wypadku. Uważam, że było dwóch króli – 
Elvis i Michael Jackson. Na dzień dzisiejszy nie ma żad-
nego innego.

Zmiana sponsora tytularnego stadionu to tylko zmiana 
nazwy i logotypów, czy w samym funkcjonowaniu 
obiektu też się coś zmienia?
Nowy partner – nowe zmiany. Grupa Energa ma nieco inne 
podejście do tego kontraktu, niż nasz poprzedni partner – 
Polska Grupa Energetyczna. Energa miała o tyle łatwiej, że 

przez ostatnie lata mogła obserwować, jak wygląda rynek 
praw do nazwy w Polsce i co można osiągnąć wchodząc 
w taki kontrakt. PGE było jedną z pierwszych marek, któ-
ra korzystała z tego narzędzia marketingowego, teraz – 
z większym już doświadczeniem, rozpoczęli współpracę 
ze Stadionem Narodowym. W międzyczasie byliśmy też 
świadkami powstania Ergo Areny, Inea Stadionu, Tauron 
Areny i kilku kolejnych. Ale to nadal mało. Wedle nomen-
klatury międzynarodowej jesteśmy cały czas rynkiem 
wschodzącym, niedojrzałym w zakresie stosowania na-
ming rights. Większość ludzi myśli, że prawo do nazwy to 
montaż logotypu na fasadzie, powieszenie flag, reklam. 
A to jest dużo więcej. Prawo do nazwy to prawo do budo-
wania relacji i pracy nad tym, aby miejsce budziło wśród 
odwiedzających pozytywne emocje. Jednym z fantastycz-
nych projektów wykorzystania praw do nazwy jest Tele2 
Arena w Sztokholmie, notabene jeden z fajniejszych sta-
dionów w Europie. Kiedy Tele2 wchodziło w tę współpracę 
zależało im, żeby zapewnić wszystkim klientom na stadio-
nie wysokiej jakości bezpłatne Wi-Fi. W tym momencie 
poza płatnością dla Stockholm Globe Arena, która zarzą-
dza obiektem, Tele2 zainwestowało w infrastrukturę, co 
było już poza kontraktem. Dodatkowo wyposażyli stadion 
w wiele monitorów, prezentujących wartości samej spółki. 
To nie jest tylko i wyłącznie reklama. Najważniejsze dla za-
rządzających takim obiektem jak nasz i marek, które się 
decydują na współpracę w zakresie zakupu prawa do na-
zwy, jest by w pewnym momencie ludzie zrozumieli, czym 
jest ta marka, jakie wartości wyznaje i aby nasz gość chciał 
zostać klientem tej marki. 
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W ubiegłym roku miałem przyjemność za-
prezentować case FUN ARENY na kilku mię-
dzynarodowych konferencjach – m.in. Sta-
dium Business Summit w Barcelonie, IAKS 
Congress w Koloniii czy Nordic Venue Forum 
w Aarhus – gdzie spotkał się z dużym zainte-
resowaniem, przede wszystkim wśród osób 
z branży, które wiedzą, że prowadzenie obiek-
tu takiego jak stadion wiąże się z naturalnymi 
ograniczeniami i nie jest to prosty biznes.

Domyślam się.
O kosztach mówimy otwarcie. Czynsz za sam 
obiekt wynosi 2 miliony złotych rocznie. Trze-
ba stadion jeszcze ogrzać, zapłacić rachunki 
za prąd – między 1,5 a 2 miliony rocznie pła-
cimy za samą energię elektryczną, która jest 
też zużywana na podgrzewanie murawy. 
Wiele osób wypomina te kwoty, ale na sta-
dionie nigdy nie była, nie korzystała z usług, 
nie widziała ani piękna naszego obiektu, ani 
murawy, na której grają największe drużyny 
świata. Czyli nie działa tak, jak społeczeństwa 

Czy wspólnie z Energą macie już jakieś 
konkretne projekty działań na stadionie?
Przeprowadziliśmy audyt działań, które po-
dejmujemy jako stadion. Z roku na rok wy-
darzeń organizowanych na stadionie – od 
koncertów po konferencje i spotkania firmo-
we – jest coraz więcej. Razem z naszym part-
nerem chcemy, żeby było ich jeszcze więcej! 
W ten sposób motywujemy się wzajemnie do 
jeszcze większej aktywności. W pewnym mo-
mencie przy stole negocjacyjnym musieliśmy 
jednak dojść do konsensusu, bo każdy obiekt 
ma swoją „wyporność”. To, że w zeszłym roku 
zorganizowaliśmy 126 imprez korporacyj-
nych, czyli konferencji, szkoleń, teambuil-
dingów, to nie znaczy, że w tym roku jesteśmy 
w stanie zrobić ich 150. Mój  zespół jest w sta-
nie to zrobić, lokalowo też damy radę. Nie zna-
czy to jednak, że rynek trójmiejski taką ilość 
wydarzeń przyjmie. W tej chwili mamy wielu 
klientów instytucjonalnych z Polski i zagra-
nicy. Dążymy do tego, aby dywersyfikować 
odwiedzających Stadion geograficznie. Cały 
zespół na to pracuje, są efekty. Jednocześnie 
jesteśmy uzależnieni od kalendarza Ekstra-
klasy, co nie pozwala nam z dużym wyprze-
dzeniem zaplanować dużych kongresów czy 
konferencji, bo nie możemy zagwarantować 
terminu. Podobnie jest np. ze ślubami czy 
weselami na stadionie. Jeśli ktoś chciałby 
zorganizować na stadionie taką uroczystość, 
musi celować albo w wakacje, czyli poza ter-
minarzem meczów, albo decydować się trzy 
tygodnie przed ślubem. Nie wiem, czy każda 
para by tak chciała (śmiech). Z drugiej stro-
ny stadion to bardzo popularne miejsce sesji 
ślubnych – ustalenie terminu jest łatwiejsze. 
Za każdym razem to wielka moc wrażeń. 

Mecze reprezentacji Polski reklamują 
stadion pośród tych klientów?
Tak. Przedstawiciele firm, którzy przychodzą 
do nas na mecze cały czas poznają możliwości 
biznesowe stadionu. Dowiadują się, że tutaj 
można robić biznes, spotykać się ze znajo-
mymi, bawić się w strefie VIP. Do niedawna 
stadiony były postrzegane jako pomniki wy-
budowane dla piłkarzy – trybuna i murawa. 
Tymczasem to nie jest pomnik. To obiekt 
multifunkcyjny, który zarówno w Gdańsku, 
jak innych miastach świata pełni funkcje nie 
tylko obiektu sportowego, ale też centrum 
rekreacji, rozrywki i biznesu. Jako operator 
niezwiązany z klubem, codziennie myślimy 
nad nowymi produktami i eventami, ponie-
waż musimy utrzymać atrakcyjność miejsca 
i zarobić na własne pensje. Jeżeli rokrocznie 
będziemy mieli minus, to w pewnym momen-
cie właściciel powie „to ja panu i pańskiemu 
zespołowi dziękuję”. Mamy wielką satysfak-
cję, że tak dobrze nam idzie nie tylko na tle 
innych stadionów w Polsce, ale i na świecie. 

za granicą, gdzie stadion traktowany jest jako 
miejsce spotkań społeczności lokalnej. Wra-
cając do murawy, ileś czasu musi ona na sie-
bie pracować, ale potem trzeba ją wymienić. 
Gra się na niej 20-25 razy, a jej koszt to około 
pół miliona. Podgrzewanie murawy, aby była 
w dobrej kondycji – 300 tysięcy, pielęgnacja 
– mamy czterech green keeperów, którzy po 
meczach mają ręce pełne roboty – 200 tysię-
cy. I jest milion za samą murawę. W tym roku 
dziękuję wszystkim świętym za taką aurę, bo 
bardzo mocno oszczędziliśmy na odśnieża-
niu (śmiech). Tak czy inaczej koszty są prze-
ogromne. Kiedy ktoś prowadzi biznes to wie, 
że wystawiona faktura to nie zysk, ale też 
koszty – a te w naszym przypadku są ogrom-
ne. W wielu miejscach na świecie obiekty ta-
kie jak stadiony są zwolnione z czynszu i wielu 
innych opłat, po to aby móc inwestować w im-
prezy i realizować ich jak najwięcej. Takie ulgi 
przekładają się na atrakcyjność oferty, zwrot 
medialny, a w efekcie, przyciąganie do miasta 
kolejnych rzeszy turystów.
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Pamięta pan pierwsze wrażenia 
z obecności na stadionie?
Stadion robi wrażenie zawsze. Obojętnie jak 
często się tu jest i w jakim charakterze. Bra-
łem udział w budowie obiektu, ale do końca 
życia nie zapomnę mojej pierwszej wizyty 
po jej ukończeniu. Mecz Polska – Niemcy. 
W ostatniej minucie wyszedłem na chwilę 
z trybun. Wracając zadzwoniłem do żony „Ko-
tek, wygraliśmy!”, „Jak wygraliśmy, skoro jest 
remis?!”, „Nie rób sobie żartów, strzeliliśmy 
przecież drugą bramkę”, „Tak, ale oni też!”. 
Przegapiłem najważniejszy moment meczu. 
Ale stadion robi wrażenie zarówno w czasie 
eventów, kiedy coś się dzieje, jak i poza nimi, 
kiedy panuje cisza. Czuć podniosłość.

Bywa pan w FUN ARENIE?
Czasami tak. Niestety nie mam czasu bywać 
tam zbyt często prywatnie, bo praca jest bar-
dzo intensywna, a kiedy mam czas wolny to 
staram się go spędzać w  domu. Ale kilka 
razy byłem. Fajnie jest tam chodzić ze znajo-
mymi, z rodziną. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Od niedawna mamy kolejną atrakcję – 
Movement Arena – pierwszy w Polsce obiekt 
ze strefą parkour inspirowaną kultową grą 
Mario. Najfajniejsze jest to, że można poba-
wić się tam wspólnie – większość atrakcji 
dedykowana jest grupom, np. Escaperooms 
czy Zoltar Apokalipsa. 

Panu bardziej odpowiadają tam gokarty, 
paintball czy coś jeszcze?
Wstyd się przyznać – nigdy nie jeździłem na 
gokartach (śmiech). Jeśli chodzi o mnie to 
w grę wchodzą rozgrywki logiczno-detekty-
wistyczne, czyli Escaperooms. To fajna zaba-
wa. Gra polega na rozwiązywaniu wielu zaga-
dek logicznych. Śmieję się z siebie, że jestem 
prostym humanistą i matematyka nie była 
nigdy moją mocną stroną, a  jednak gdzieś 
musi płynąć we mnie krew detektywa. Wyj-
ście do escape roomu polega więc na zebra-
niu się w  kilka osób i  wspólnej pracy nad 
rozwiązaniem. Te 60 minut jest naprawdę 
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STADIUMS ARE NOT MONUMENTS

Tomasz Kowalski, Chairman of Arena Gdansk 
Operator, which manages Stadion Energa Gdansk, 
drinks coffee from a mug with Elvis, wishes to 
shoot with Dwayne Johnson and missed the most 
important moment of a match between Poland 
and Germany but is always at his post in the most 
important moments for the stadium.

Is the mug with Elvis a coincidence?
By no means. I think there were two kings: El-
vis and Michael Jackson. There is no one else 
as of today.

Does the change of the title sponsor of the 
stadium means only a change in its name 
and logo or does something in the way the 
stadium operates change too?
New partner – new changes. Energa Group 
has a slightly different approach to the con-
tract than our previous partner, PGE. Ener-
ga had it easier to the extent that it could ob-
serve how the naming rights market in Poland 
looks and what one can achieve entering such 
a contract. PGE was one of the first brands to 
use this marketing tool and now, already with 
greater experience, they have begun coopera-
tion with the National Stadium. In the mean-
time, we also witnessed the construction of 
Ergo Arena, Inea Stadion, Taruon Arena and 
many more. But it is still not enough. Accord-
ing to the international nomenclature, we are 
still an emergent market that is immature as 
regards the use of naming rights. Most peo-
ple think that naming rights consist in fit-
ting one’s logo to the front of the building or 
hanging out flags and advertisements. But it 
is much more. Naming rights mean also the 
right to establish relations and undertake ac-
tivities in order to ensure the place arouses 
positive emotions among its visitors. Tele2 
Arena in Stockholm, which is by the way one 
of the greatest stadiums in Europe, is an ex-
ample of the best way to use naming rights. 
When Tele2 was entering that cooperation, 
they wanted to provide all customers with 
free high-quality Wi-Fi at the stadium. In or-
der to do so, apart from paying Stockholm 
Globe Arena, which manages the object, 
Tele2 invested in infrastructure, which was 
not their obligation under the contract. They 
additionally equipped the stadium with many 
screens presenting the values of the company. 
It is not only about advertising. The most im-
portant thing for managers of such objects as 
Stadion Energa and those brands that decide 
on cooperation as regards naming rights is to 
make people understand at a given moment 
what the brand is and what values it follows 
and convince them to become its clients.

S TA D I O N  RO B I  W R A Ż E N I E 
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intensywnie spędzone, potem też się o tym 
rozmawia i analizuje kroki zespołu.

FUN ARENA też przyciąga klientów 
korporacyjnych?
Otwarcie FUN ARENY na terenie stadionu 
zwróciło na nas oczy wielu osób. Są między 
nimi rodziny z dziećmi, są korporacje, które 
szukają miejsca na spotkania biznesowe, spo-
tkania integracyjne dla zespołów. Powiedział-
bym wręcz, że FUN ARENA zwraca na stadion 
uwagę całego świata, bo tak rozbudowane 
centra rekreacji i rozrywki w obiektach tego 
typu nie zdarzają się często. A dla nas to cią-
gle mało. Ze względu na całą koncepcję, jaką 
przygotowaliśmy na rozwój przemysłu czasu 
wolnego na stadionie, zaproszono mnie na 
kilka konferencji, gdzie o tym opowiadałem. 
To pokazuje, że obiekty multifunkcyjne się 
uczą wzajemnie i zastanawiają jak się rozwi-
jać. Musimy dbać o ofertę dla pojedynczych 
gości – np. rodzin z dziećmi, które odwiedzają 
nas w trybie codziennym – jak centrum han-
dlowe, 7 dni w tygodniu, od 10 rano 22 – ale 
z drugiej strony też o firmy, które w tygodniu 
potrzebują przestrzeni i opieki w temacie or-
ganizacji większych wydarzeń biznesowych. 
W naszym zespole tym sektorem gości zaj-
muje się osoba odpowiedzialna za eventy 
korporacyjne. Często jest tak, że firma wynaj-
muje u nas salę w jakimś celu, a w FUN ARE-
NIE jednocześnie organizuje teambuilding. 
W jednym miejscu zapewnione jest miejsce 
na szkolenie, imprezę, catering, możemy za-
pewnić też noclegi, dojazd, rozrywkę w posta-
ci meczu... Wszystko!

Zostawiając escape room – gdyby miał 
pan stanąć z kimś w szranki w gokartach 
lub paintballu, to kim by był pański 
przeciwnik?
Dwayne Johnson. The Rock.

Może się nie zmieścić w gokarcie.
Faktycznie, ale w paintballu pewnie by się 
sprawdził. 

L U D Z I E  /  P E O P L E
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your team very much and goodbye”. We are 
extremely satisfied that we are so successful 
compared to stadiums in not only Poland but 
the whole world. Last year, I had the pleasure 
of presenting the case of FUN ARENA at sever-
al international conferences, including for ex-
ample the Stadium Business Summit in Bar-
celona, the IAKS Congress in Cologne or the 
Nordic Venue Forum in Aarhus, where it met 
with considerable interest, mainly among peo-
ple from the industry, who know that running 
such an object as a stadium involves natural 
limitations and that it is not easy business.

I realize that.
We speak openly about our expenses. The rent 
for the objects itself is 2 million zlotys a year. 
Additionally, we have to heat the stadium and 
pay electricity bills. We pay between 1.5 and 2 
million for power itself, which is also used to 
heat up the field. Many reproach us for those 

expenses, but they have never been to the 
stadium, used its services or seen the beau-
ty of our object or the field, on which we can 
see the greatest teams of the world. Meaning 
they do not act like societies abroad do, where 
stadiums are considered meeting places for 
local societies. Coming back to the field and 
the turf, it works for itself for some time but 
then needs to be changed. It can be used for 
20-25 matches and it costs around half a mil-
lion. Heating the turf up in order to ensure it 
is in good condition costs 300 thousand, ant 
its maintenance (we have four green keepers, 
who have their hands full after matches) costs 
200 thousand. And one million for the turf it-
self. This year, I thank all saints for such weath-
er because we have saved a lot on snow clear-
ing. Anyway, the expenses are huge. When 
someone conducts business, they know that 
each invoice they issue means not only profit 
but also expenses, which are enormous in our 

Do you and Energa already have some 
specific plans for activities to be undertaken 
at the stadium?
We audited the activities conducted by the sta-
dium itself. Year by year, there are more and 
more events organized at the stadium: from 
concerts to conferences and corporate meet-
ings. Together with our partner, we want to 
increase their number even more! This is how 
we motivate each other to even greater activ-
ity. But there came a moment at the negotiat-
ing table when we had to reach a consensus be-
cause each object has its “displacement”. The 
fact that we organized 126 corporate events 
last year, that is conferences, training courses 
and team building activities, does not mean 
we are able to prepare 150 of them this year. 
My team is able to do that, and we would man-
age with the space we have too. But it does not 
mean that the Tricity market will accept such 
a number of events. At the moment, we have 
many institutional clients from Poland and 
abroad. We want to geographically diversify 
the visitors of the stadium. The whole team 
works hard to achieve that, and we can already 
see the results. At the same time, we are depen-
dent on the calendar of the Polish major league 
so we cannot plan large conventions and con-
ferences much in advance because we cannot 
guarantee the dates. It is similar for example 
with weddings at the stadium. If someone 
would like to organize such a ceremony here, 
they would have to either aim at the summer 
break, which is outside of the match schedule, 
or decide on the date three weeks before the 
wedding. I am not sure any couple would want 
that. (Laughs) On the other hand, the stadium 
is a very popular place for wedding photo ses-
sions: it is much easier to agree on the date in 
such cases. Each time, they are exciting and 
full of emotions.

Do matches of the Poland national team 
advertise the stadium among those clients?
Yes, they do. Company representatives who 
come to our matches keep learning about the 
business capabilities of the stadium all the 
time. They see that they can do business here, 
meet with their friends and enjoy their time in 
the VIP zone. Until quite recently, stadiums 
have been perceived as monuments erected 
for footballers – just the stands and the field. 
Yet they are not monuments. They are multi-
functional objects that serve as not only sports 
facilities but also recreation, entertainment 
and business centres both here in Gdansk 
and in other cities in the world. As an opera-
tor not related to any club, we think about new 
products and events every day as we have to 
maintain the attractiveness of the place and 
earn our own salary. If we are in the red each 
year, the owner will finally say, “thank you and 



case. In many places on the world, objects like 
stadiums are exempt from rent and many oth-
er charges so that they can invest in events and 
organize as many of them as possible. Such 
reliefs translate into the attractiveness of their 
offer, media attention and, as a result, more 
tourists being attracted to the city.

Do you remember your first impressions 
from the stadium?
The stadium is always impressive. Regardless 
of how often you come here and the reason 
you do. I took part in its construction works, 
but I will never forget my first visit after they 
were finished. It was a match between Poland 
and Germany. I left the stands for a moment 
in the last minute. When I was coming back, 
I called my wife. “Darling, we won!”. “What 
do you mean we won? There’s a draw!”. “Stop 
joking, we scored the second goal.” “We did, 
but so did they!” I missed the most import-
ant moment of the match. But the stadium is 
impressive both during events, when there is 
something going on inside, and when silence 
comes over it. There is an air of solemnity.

Do you visit FUN ARENA?
I sometimes do. Unfortunately, I do not have 
much time to visit it privately because I work 
intensively, and when I have some free time, 
I prefer to spend it at home. But I have been 
there several times. It’s nice going there with 
your friends and family. Everyone will find 
something for themselves. We have had a new 
attraction until recently, Movement Arena, 

the first object with a parkour zone inspired 
by the cult Mario game in Poland. The great-
est thing about FUN ARENA is that you can en-
joy your time together there. Most attractions 
are dedicated to groups, for example Escaper-
ooms or Zoltar Apocalypse.

Which do you like most: go-karts, paintball 
or something else?
I am ashamed to admit it but I have never tried 
go-karting. (Laughs) But I do like logic and 
detective games, that is Escaperooms. They 
are great. The game consists in solving many 
logic puzzles. I sometimes laugh at myself that 
I am a simple humanist and mathematics has 
never been my strong point, and yet there has 
to be detective’s blood running somewhere 
through my veins. When you go to an escape 
room, you form a group of several people and 
work together to solve a puzzle. Those 60 min-
utes are spent really intensively, and after that, 
you keep talking about that and analysing the 
steps you have taken.

Does FUNA ARENA attract corporate 
clients too?
Opening FUN ARENA in the stadium area has 
attracted many people’s attention to us. They 
include both families with children and cor-
porations, which look for venues for business 
meetings and integration meetings for their 
employees. I would even say that FUN ARE-
NA attracts the attention of the whole world 
to the stadium because such well-devel-
oped recreation and entertainment centres 

in objects like that cannot be found every-
where. But it is still not enough for us. Due 
to the whole idea we have applied in order to 
develop the organisation of free time at the 
stadium, I was invited to many conferences, 
where I had a chance to talk about our expe-
rience. This shows that multifunctional ob-
jects learn from one another and think how 
they could develop. We have to take care of 
our offer for single guests, for instance fami-
lies with children that visit us on an everyday 
basis, like a shopping centre: 7 days a week, 
from 10 am to 10 pm. But on the other hand, 
we cannot forget about companies that need 
space and care as regards organization of big-
ger business events during the week. In our 
team, that sector of our guests is taken care of 
by a person responsible for corporate events. 
But it often happens that a company rents 
a room for some purpose in our object and or-
ganizes team building in FUN ARENA at the 
same time. We provide them with space for 
training courses, events and catering, and we 
can also organize accommodation, access to 
the stadium and entertainment in the form of 
a match... Everything!

Let us leave escape rooms. If you were to 
enter the lists against someone in go-karts 
or paintball, who would your opponent be?
Dwayne Johnson. The Rock.

He may not fit in the go-kart.
You are right, but he would definitely do 
well in paintball. 
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ani Wanda trafiła do szpitala z ostry-
mi objawami przewlekłej obturacyj-
nej choroby płuc (POChP). W skrócie: 

polega ona na tym, że człowiek nie może 
złapać powietrza i się dusi. Czyli taka astma, 
tylko o wiele gorsza, no i astma nie jest jedną 
z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. 
Nieopanowane objawy POChP mogą dopro-
wadzić do śmierci przez uduszenie. POChP 
leczy się m.in. sterydami. Tylko pacjent na 
jedne sterydy reaguje lepiej, a na drugie go-
rzej. Wiedziała o tym rodzina p. Wandy, która 
od razu poinformowała lekarza, że p. Wanda 
nie może przyjmować leku A, bo po tym leku 
objawy choroby się nasilają, ale powinna 
przyjmować lek B. Jak się później okazało, 
trzy godziny po przekazaniu tej informacji p. 
Wandzie podano lek A. Podawanie tego leku 
bez wiedzy p. Wandy i jej rodziny kontynu-
owano przez dwa tygodnie, podczas których 
stan p. Wandy dramatycznie się pogorszył.

Po dwóch tygodniach lekarze nie dawali 
p. Wandzie już szans, sugerując rodzinie, że 
to już koniec i że nic się już nie da zrobić poza 
pożegnaniem się z chorą. Po wielu przepła-
kanych nocach, dzieci p. Wandy wykupiły 
miejsce na cmentarzu i zaczęły się przygo-
towywać do tego co nieuniknione. Aż nagle 
zdarzył się cud. Córka zupełnie przypadko-
wo odkryła, że mamie zamiast leku B jest 
podawany lek A i zażądała natychmiastowej 
zmiany leku. Lekarze, nie bez oporów, zgo-
dzili się. Stan p. Wandy zaczął polepszać się 
z dnia na dzień i po tygodniu od zmiany leku 
lekarze uznali, że jest na tyle dobry, że moż-
na wypisać ją ze szpitala.

Zdarzenie to nie miało miejsca w dzie-
więtnastowiecznym Londynie ani za czasów 
głębokiego PRL-u, ale w 2016 roku w Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. Pytanie, ile ofiar 
błędów medycznych nie miało tego szczę-
ścia co pani Wanda, nasuwa się samo. Le-
karze są tylko ludźmi i tak jak każdy z nas 
mogą się mylić. Natomiast tak jak każdy 
z nas powinni za swoje błędy ponosić kon-
sekwencje. Na szczęście zasądzane przez 
sądy odszkodowania za błędy medyczne są 
coraz wyższe, a świadomi tego lekarze co-
raz ostrożniej i skrupulatniej podchodzą do 
pacjentów. Natomiast przypadek p. Wandy 
czy też osób, które trafiły do szpitala celem 
przeprowadzenia drobnego zabiegu a  wy-
szły z gronkowcem złocistym pokazuje, że 
jeszcze długo kancelarie prawne zajmujące 
się błędami medycznymi nie będą narzeka-
ły na brak pracy. 

ENGLISH

FIRST, DO NOT HARM

Bailiffs and policemen have already been criticized 
by me. Time to get down to another respected 
profession.

Wanda was taken to hospital with acute symp-
toms of chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD). In short, it consists in breathing 
difficulties and suffocating. So it is a bit like 
asthma, only it is much worse. Plus asthma is 
not one of the most common causes of death 
in Poland. Uncontrolled COPD symptoms can 
cause death by suffocation. Among others, 
COPD is treated with steroids. But patients re-
spond better to some steroids and worse to oth-
er. Wanda’s family knew about it and immedi-
ately informed the doctor that Wanda cannot 
take drug A because the symptoms worsen 
after that drug and that she should take drug 
B. As it later turned out, three hours after that 
information had been communicated, Wan-
da was given drug A. She was continued to be 
treated with that drug without her or her fami-
ly’s knowledge for two weeks, during which 
Wanda’s condition deteriorated severely.

After two weeks, the doctors did not see 
any chance for Wanda and suggested her fam-
ily that it was over and nothing could be done 
except for saying goodbye to the patient. Af-
ter many nights of crying, Wanda’s children 
bought a place at the cemetery and started 
preparing to what was inevitable. And sudden-
ly a miracle happened. By sheer coincidence, 
Wanda’s daughter discovered that her mother 
was given drug A instead of drug B and imme-
diately demanded the drug to be changed. Not 
without opposition, the doctors finally agreed 
to that. Wanda’s condition started improving 
day by day. A week after the drug had been 
changed, the doctors decided that she could 
be discharged from hospital.

The event did not take place in the 
19th-century London nor during the distant 
times of the Polish People’s Republic but in 
2016 at the Medical Academy in Gdansk. You 
probably ask yourselves the question how 
many victims to medical errors did not have 
the luck Wanda had. Doctors are only human 
and can make mistakes, like all of us. But, 
just like all of us, they should suffer the conse-
quences of their mistakes. Fortunately, dam-
ages for medical errors awarded by courts 
are increasingly bigger, and doctors, who are 
aware of that, approach their patients more 
and more carefully and meticulously. But the 
case of Wanda or those who went to hospital 
to have a minor surgery and left it with Staphy-
lococcus aureus shows that law offices dealing 
with medical errors will not have a reason to 
complain about lack of work for a long time. 
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WOJCIECH  
KAWCZYŃSKI

Radca prawny 
www.kklaw.pl
 

PO PIERWSZE 
NIE SZKODZIĆ
OBERWAŁO SIĘ ODE MNIE JUŻ KOMORNIKOM, 
POLICJANTOM, CZAS WZIĄĆ NA TAPETĘ 
KOLEJNĄ SZANOWANĄ GRUPĘ ZAWODOWĄ.
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KA
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JEST KILKA METOD 

NA KULINARNE 
OSZUKANIE 

WSZYSTKICH KU 
ICH RADOŚCI. TA 

DOTYCZY SMALCU.

ZDJĘCIA Sylwester Ciszek



OSZU
KA
   NY

KAMIL 
SADKOWSKI
 
Codziennie gotuje ambitny posiłek 
dla bliskich. Jego konikiem jest kuchnia 
japońska, którą ubóstwia i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych dla zwykłego 
śmiertelnika. Chwile spędzone w tych 
ogrodach rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat i poszukiwacz 
intensywnych smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti w Gdańsku.

O S Z U K A N Y
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iałem w życiu kilka sytuacji, w któ-
rych kubki smakowe totalnie mi 
powariowały i nie były w stanie roz-

poznać smaków danej potrawy. Nie zdarzało 
się to często i nie wynikało z nikłej aktyw-
ności mojego umysłu. Raczej były to drobne 
kłamstwa kucharzy – tworzyli oni danie, 
które niby czymś smakowało, a jednocześnie 
było zgoła odmiennym tworem kulinarnym. 
Moim największym zdziwieniem i zarazem 
fascynacją pozostaje smalec w wersji wegań-
skiej. Sam weganizm jest mi obcy do tego 
stopnia, że nie wyobrażam sobie żyć bez 
wielu produktów, które są dyskwalifikowane 
w takim pomyśle na kulinarne życie. Znam 
niewielu osobników naszego gatunku, któ-
rzy zdecydowali się na taki styl życia. Bawi 
mnie zawsze nazewnictwo potraw wegań-
skich, jak smalec, czy kaczka, nie mówiąc 
o żeberkach. Najlepszą zabawę mam jednak 
kiedy czasami wpadam zobaczyć, czy Jola 
lub Mirek są w  swoim food trucku. Wtedy 
z uśmiechem pytam ich czy jest może schab 
wieprzowy. Miny wegan stojących w kolejce 
są bezcenne.

Lubię smak potraw, które nieraz ser-
wowali mi Jola i  Mirek, znani w  kręgach 
kulinarnych jako propagatorzy kuchni we-
gańskiej. Lubię też ich podejście do życia. 
Kochają to co robią, a jednocześnie szanują 
wybory innych i nie mają w sobie nic z na-
molnych kulinarnych fanatyków, którzy 
twierdzą wszem i wobec, że ich droga jest 
jedyna i właściwa.

Wspomniany wcześniej smalec w wersji 
wegańskiej to istne arcydzieło prostoty. Nie-
jeden smakosz przetworów ze zwierząt bę-
dzie mlaskał po spożyciu, że takiego dobrego 
smalcu nie jadł. Nie będzie się mylił, ponieważ 
ten smalec nie widział świni na oczy, chyba że 
wspomniana świnia miała okazję ocierać się 
o skrzynkę z kapustą pekińską.

Produkty potrzebne do przygotowania 
tej odsłony smalcu z  początku mogą być 
trochę niecodzienne, ale bez obaw – dosta-
niecie te dziwnie brzmiące nazwy w  skle-
pach z dobrą żywnością .Lista składników 
jest następująca: granulat sojowy w  ilości 
solidnej szklanki, kilka jabłek, tłuszcz ko-
kosowy o masie podobnej do dwóch kostek 
masła, szklanka oleju, biała część solidnej 
kapusty pekińskiej, mała lufa sosu sojowe-
go, malutka garść suszonego majeranku, po 
łyżce pieprzu ziołowego, pieprzu czarnego 
i soli, na koniec jeszcze łyżeczka asafetydy, 
czyli przyprawy rodem z kuchni hinduskiej. 
Asafetyda ma trochę cuchnący zapach, ale 
po podgrzaniu nadaje potrawie subtelnego 
smaku i zapachu.

Jeśli przełamiecie się i odszukacie skład-
niki, to wykonanie takiego smalcu jest dzie-
cinnie proste. Granulat sojowy smażymy 

Życie bez mięsa jest dla mnie do wy-
obrażenia, biorąc pod uwagę jakość, jaką 
można spotkać w większości sklepów. Cena 
dyktuje jakość, a  to już pachnie trupem, 
nafaszerowanym do granic możliwości ta-
blicą Mendelejewa. Jedzenie mięsa kiedyś 
było synonimem bogactwa. Dzisiaj robi się 
po prostu mało popularne. Moda kulinarna 
na szczęście zmierza w kierunku zjadania 

w  oleju w  dużym garnku aż się delikatnie 
przyrumieni, dodajemy sos sojowy i ener-
gicznie mieszamy. Szatkujemy kapustę pe-
kińską i  dodajemy razem z  przyprawami, 
wszystko smażymy kilka minut ciągle mie-
szając. Teraz czas na jabłka, które kroimy 
w kostkę i dusimy z kapustą aż zmiękną. Do-
dajemy tłuszcz kokosowy, mieszamy i cze-
kamy aż masa zastygnie.

M

R AC H U N E K  J E S T  P RO S T Y. 
N I E  B Ę D Ę  DY WAG OWA Ł ,  C Z Y 
J E S T E Ś M Y  RO Ś L I N O Ż E RC A M I 
C Z Y  M I Ę S O Ż E RC A M I . 
N A J WA Ż N I E J S Z E  A B Y  S Ł U C H AĆ 
S WO J E G O  O RG A N I Z M U.  Ż YC I E 
T O  K W E S T I A  W Y B O RU.



takich składników, które codziennie futrują zwierzęta. 
Argumentów na ograniczenie spożycia mięsa jest kilka. 
Najważniejszy jest dla mnie proces jego wytwarzania. 
Aby powstał kilogram mięsa potrzeba ponad 10 kilo 
zbóż i ponad 20000 litrów wody. Aby uzyskać 100 kilo-
gramów pszenicy potrzebujemy 190 litrów wody. A jest 
jeszcze kwestia potrzebnej ziemi: na jednym akrze jeste-
śmy w stanie uzyskać 18000 kilogramów ziemniaków 
i zaledwie ponad 100 kg wołowiny. Rachunek jest prosty. 
Nie będę dywagował, czy jesteśmy roślinożercami czy 
mięsożercami. Najważniejsze aby słuchać swojego orga-
nizmu. Życie to kwestia wyboru. 

ENGLISH

DECEIVED

There are several methods to deceive everyone to their delight in 
the kitchen. This one concerns lard.

I have so far experienced several moments when my taste 
buds went totally crazy and couldn’t recognize the taste 
of a given dish. It didn’t happen often and wasn’t a result 
of the poor condition of my brain. Instead, such situations 
were cooks’ little lies: they created a dish that tasted like 
one thing but was a completely different culinary creation. 
I am still surprised and fascinated most by vegan-style 
lard. Veganism itself is alien to me to the extent that I can’t 
imagine living without many products disqualified in that 
culinary philosophy. I know few representatives of our 
species that have decided on such a lifestyle. I’m always 
amused at the names of vegan dishes, for example lard or 
duck, not to mention ribs. But the best fun is when I some-
times drop by to see if Jola and Mirek are in their food 
truck. With a smile, I ask them if they serve pork loin that 
day. The expressions on the faces of vegans standing in the 
queue behind me are priceless.

I  like the taste of dishes served to me by Jola and 
Mirek, who are more commonly known in the culinary 
circles as the propagators of vegan cuisine. I also appre-
ciate their approach to life. They love what they do and 
at the same time respect other people’s choices and are 
nothing like insistent culinary fanatics who repeatedly 
claim their choice is the only right one.

The previously mentioned vegan-style lard is a real 
masterpiece of simplicity. Many a connoisseur of meat 
products will smack their lips after eating that because 
they haven’t tried such good lard in their life. And they 
won’t be wrong because that lard hasn’t even seen a pig, 
unless that pig had a chance to rub against a box with 
Chinese cabbage.

The products necessary to prepare such lard may 
seem a bit extraordinary at the beginning, but no fear: 
you’ll get those strangely named things in health food 
shops. The list of ingredients is as follows: a solid glass 
of soya granules, several apples, coconut fat (as much 
as around two packets of butter), a glass of oil, the white 
part of quite a large Chinese cabbage, a small shot of 
soya sauce, a small fistful of dried marjoram, herb pep-
per, black pepper and salt (1 spoonful of each) and finally 
a teaspoonful of asafoetida, that is a spice used in Indian 
cuisine. Asafoetida has a bit nasty smell but, once heat-
ed, it imparts a subtle taste and smell to the dish.

If you overcome your mistrust and find the ingredi-
ents, you will find the preparation of the lard as easy as 
pie. Fry the soya granules with oil in a large pan until 
slightly brown, add soya sauce and mix the ingredients 
vigorously. Shred the Chinese cabbage and add it togeth-
er with spices to the pan. Fry it all for several minutes 
with constant stirring. Now it’s time for apples. Dice 
them and stew them with cabbage until soft. Add coco-
nut fat, mix it and wait until the mass sets.

Living without meat is something I  can imagine, 
taking into account the quality of meat you find in most 
shops. And price dictates quality, which already smells 
of some junk stuffed with the whole periodic table. Eat-
ing meat was once a synonym of wealth. Today, it simply 
becomes unpopular. Fortunately, the culinary fashion 
aims at eating such ingredients as are normally fed to 
animals. There are several arguments in favour of eating 
less meat. The most important one concerns the way it 
is produced. In order to get one kilogram of meat, you 
need more than 10 kilos of grain and more than 20,000 
litres of water. In order to get 100 kilograms of wheat, 
you need 190 litres of water. Then there’s the issue of 
how much land you need. You can get 18,000 kilos of 
potatoes and only 100 kilos of beef from one acre. The 
calculation is simple. I’m not going to dwell on wheth-
er we’re herbivores or carnivores. The most important 
thing is to listen to your body. Life is a matter of choice. 

O S Z U K A N Y
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KA
             

CZKA

MUCHA W ZUPIE

KA
CZKI

BEZ 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.

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIE Jakub Milszewski



my różne zioła, w  zależności od pogody. Jesienią, dla 
wzmocnienia systemu odpornościowego to jest czarny 
bez z miętą i pokrzywą, latem pijemy sporo samej mięty, 
melisę, bo jest antywirusowa, pijemy rumianek właśnie 
z miętą albo z melisą. Różne rzeczy, różne mieszanki. 
Ja czasami piję piołun, ale nie w takich ilościach, które 
mogą spowodować zmiany stanu świadomości. Piołun 
wzmacnia system odpornościowy, przepięknie działa 
na układ trawienny. W ziołach są takie rzeczy, z których 
powinno się korzystać. Jako społeczeństwo za bardzo za-
fiksowaliśmy się na picie kawy i herbaty, a tych ziół jest 
mnóstwo i warto wprowadzić je do diety.
Mirek: Społeczeństwo lubi też herbaty owocowe, a pod-
stawą każdej z nich jest hibiskus.
Jola: Ale hibiskus też jest fajny. Nie na darmo powymy-
ślano wszystkie te herbaty i mieszanki. Powymyślano 
je ze względów zdrowotnych, a  nie dla walorów sma-
kowych. Herbata tak samo – ma różne związki, które 
działają aseptycznie, pomagają organizmowi trawić 
itd. A herbata z bergamotką ma na przykład działanie 
antywirusowe, to nie jest dodawane tylko dla zapa-
chu. Tak samo jest z innymi ziołami – hibiskus działa 
przeciwko pierwotniakom. Dlatego jak jedziemy do 
jakiegoś obcego kraju powinniśmy obserwować przy-
zwyczajenia mieszkańców i korzystać z całego dobro-
dziejstwa ich kultury kulinarnej, bo nie korzystając 
z  pewnych rzeczy możemy zrobić sobie „kuku”. Na 
przykład ludzie, którzy jadą do Indii i żywią się rzecza-
mi bez ostrych przypraw, takich jak chili, mogą naba-
wić się różnych stanów zapalnych, przywieźć ze sobą 
ameby i  inne historie. Ostre zabija bakterie, pierwot-
niaki czy inne pasożyty.

Są osoby, żywe lub martwe, które zaprosilibyście na 
kolację?
Jola: Kiedyś byliśmy o to pytani, wtedy mieliśmy jakiś 
pomysł... Jest wielu wegan, którzy mogliby nas zaintere-
sować, ale nie chcę robić mięsa. Chyba że znalazłabym 
zażartego mięsożercę, którego chciałabym zarazić we-
ganizmem, ale zrobiłabym to tak, żeby nie wiedział, że 
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JOLA SŁOMA I MIREK TRYMBULAK – duet idealny. Potrafią 
nakarmić duszę i ciało.

Na pewno są takie produkty, które nigdy do waszych 
ust nie trafią, i nie mówię tutaj o produktach gluteno-
wych. Są takie składniki z waszego kręgu kulinarnego, 
których nie chcecie spróbować albo do nich wracać?
Jola: Ze względów ideologicznych – wszelkie mięsa. 
Odpadają też wszelkie galaretki z żelatyną. Jeśli cho-
dzi o smaki, do moich ust więcej nie trafi durian, raz 
zjadłam i  mi wystarczy. Lubię taką konsystencję, ale 
zapach – połączenie cebuli ze słodkością – zwyczajnie 
mi się nie łączy. Nigdy jako dziecko nie piłam syropu 
z cebuli, ale podejrzewam, że może smakować podob-
nie. Nie znoszę też czosnku i właśnie cebuli, ale nie jest 
tak, że nigdy tego nie jem, bo nawet jeśli ktoś mówi, że 
w danej potrawie nie ma tych składników, to mogą być 
przemycone na przykład w jakiejś przyprawie. Po wielu 
latach niejedzenia czegoś można wyczuć, że dany skład-
nik gdzieś jednak jest.

Najbardziej podnoszące ciśnienie wałki dostawców – 
pojawiają się takie sytuacje?
Jola: Chyba nie... Ale jednak jest jedna! Mirek tego nie 
wie: dostawa ziół, mówimy wielokrotnie, jak mają być 
pakowane. Worki celofanowe rozwalają się w czasie po-
dróży, wystarczy, że ktoś to jakoś trąci i bach, po worku.
Mirek: I masz gorczycę z majerankiem (śmiech).
Jola: Gorczyca z majerankiem to jest nic – masz gorczy-
cę z kolendrą. Musisz bawić się w Kopciuszka i rozdzie-
lać ziarenka. To jest irytujące.
Mirek: Jeśli chodzi o przyprawy, nie ma w Polsce firmy, 
która by je dostarczała i mogła pokazać certyfikat bez-
glutenowości. Trafiają do nich z całego świata i każdy 
transport jest ryzykiem.
Jola: Dystrybutorzy otrzymują towar od różnych produ-
centów. Raz jest to chłop A, raz chłop B i nie wiesz na ja-
kiej plandece w Indiach wysypał na przykład kolendrę. 
A przed nią na plandece mogła być pszenica i nie została 
ona po niej wyczyszczona. I później dostajesz kolendrę 
z innymi ziarenkami.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie w branży 
gastronomicznej.
Mirek: Jola często wspomina historię, która miała miej-
sce w Indiach. Byliśmy na pikniku i poszła po lemoniadę, 
którą wypluła na trawnik, bo była doprawiona limonką, 
cukrem trzcinowym i – żeby człowiek się nie wypacał – 
czarną solą, która smakuje jajkami.
Jola: Genialne połączenie. Zachciało mi się lemoniady, 
ale zapomniałam, że jesteśmy w  kraju, w  którym jest 
ekstremalnie gorąco i ludzie chcą zachowywać wszyst-
kie mikroelementy, zresztą słusznie. W związku z tym 
lemoniada została dosolona solą kamienną z  równin 
Afganistanu, która przy wydobyciu nie ma tego smaku 
jajka. Ale później zostaje poddana działaniu bardzo 
wysokiej temperatury i w trakcie zmieniają się związki 
i tak się kończy.

Co pijecie, jeżeli pijecie?
Mirek: Z rana kawę.
Jola: To na pewno, do tego zioła. Przez cały dzień pije-
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te potrawy są wegańskie. Myślałby, że do-
stał kaczkę, a my byśmy się do niego uśmie-
chali, a później powiedzielibyśmy prawdę, 
z czego ta kaczka jest.

Znacie kawały gastronomiczne?
Jola: Jest taki jeden. W latach 70-tych klient 
poszedł do restauracji, zamówił zupę i cze-
kał. Kelner przyniósł danie, klient patrzy 
do talerza, nagle mówi: „Panie, w tej zupie 
jest włos!”. Kelner podchodzi, patrzy i od-
powiada: „A co pan myślałeś, że całą peru-
kę znajdziesz?”. To jest bardzo stary kawał, 
a  współczesnych nie znamy. Mamy kilka 
historii, które opowiadamy. Jedna wiąże 
się trochę z  pytaniem o  osobę, z  którą 
chcielibyśmy zjeść kolację – mieliśmy po-
dobną sytuację kilka lat temu. Podaliśmy 
ojcu mojej koleżanki prawdziwą kaczkę, 
którą ona przygotowała, a do tego naszą, 
bezmięsną. Spytaliśmy, która lepsza, od-
powiedział: „Obie dobre, ale ta wasza jakoś 
lepiej doprawiona”. Jego mina po tym, jak 
mu powiedzieliśmy, co to jest – bezcenna. 
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DUCK WITHOUT DUCK

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.

Jola Słoma and Mirek Trymbulak – a perfect duo. 
They know how to feed the body and the soul.

There are certainly products you will never 
put inside your mouth, and I’m not talking 
about gluten-free products. Are there any 
ingredients from your culinary circle you 
don’t want to try or return to?
Jola: All types of meat, for ideological rea-
sons. All kinds of jellies with gelatin are 
out of question too. And as far as tastes are 
concerned, I will never touch durian again. 
I  once tried it, that’s enough. I  like such 
consistency, but the smell – a combination 
of onion with sweetness – simply doesn’t 
match for me. I never drank onion syrup 
as a child, but I suppose it tastes similarly. 
I also hate garlic and precisely onion but 
not to the extent that I never eat them, be-
cause even when someone says there is no 
onion or garlic in a given dish, they can be 
smuggled for example in some seasoning. 
After many years of not eating something, 
you can feel that this or that ingredient is 
actually there.

immune system and has a great beneficial ef-
fect on the digestive system. There are things 
in herbs we should definitely make use of. As 
a society, we are too fixed on drinking coffee 
and tea, while there are many herbs that are 
worth being introduced to our diet.
Mirek: People like various types of fruit tea, 
too, all of which are based on hibiscus.
Jola: But hibiscus is nice too. Not for noth-
ing were all those teas and mixes invented. 
They were created out of health reasons, not 
because of their taste values. The same goes 
with tea. It contains various compounds 
that have an aseptic effect, help our bodies 
digest and so on. And tea with bergamot, 
for instance, has an antivirus effect. It’s not 
added for its smell only. It’s the same with 
other herbs: hibiscus fights protozoans. This 
is why when we go to some foreign country, 
we should observe the locals’ habits and en-
joy the benefits of their cuisine and culture, 
because if we avoid certain things, we might 
hurt ourselves. For instance, people who go 
to India and eat stuff without hot spices like 
chilli might suffer from various inflamma-
tory conditions, bring amoebas along and 
things like that. Piquancy kills bacteria, 
protozoans and other parasites.

Are there any people, either living or dead, 
you would like to invite for dinner?
Jola: We were once asked that question 
and had some idea then... There are many 
vegans that could interest us. I  wouldn’t 
like to prepare meat. Unless I found a sworn 
meat-eater whom I’d like to infect with 
veganism. But I’d do it in such a way that 
he wouldn’t know those dishes are vegan. 
He’d think he got a duck, and we would keep 
smiling to him politely and later tell him the 
truth about what that duck was made of.

Do you know any culinary jokes?
Jola: There’s one I  know. A  client visits 
a restaurant in the 70s, orders a soup and 
waits. The waiter brings his dish, the cli-
ent looks into his plate and suddenly says, 
“Man, there’s a hair in the soup!”. The wait-
er approaches him, takes a look and says, 
“And what? You thought you’d find a whole 
wig in there?” It’s a very old joke, we don’t 
know any contemporary ones. We have sev-
eral stories we like telling. One of them is 
a bit related to the question about the per-
son we would like to have dinner with. We 
had a similar situation several years ago. We 
served my friend’s father true duck she had 
prepared and our duck without any meat. 
We asked which one was better. “They’re 
both good, but yours is flavoured a bit bet-
ter”. The expression on his face when we 
told him what it really was was priceless. 
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The most infuriating fiddles of suppliers – 
do such situations happen?
Jola: No, I guess not... No, there actually is 
one! Mirek doesn’t know that. It’s about the 
supply of herbs; we repeat many times how 
they should be packed. Cellophane bags 
damaged in transit: touching them a  bit 
harder is enough for the bag to fall apart.
Mirek: And you get mustard with marjo-
ram. (Laughs)
Jola: Mustard with marjoram is nothing. 
You get mustard with coriander. You have 
to play at Cinderella and separate the seeds. 
It’s irritating.
Mirek: As far as seasonings are concerned, 
there’s no company in Poland that would 
supply them and could prove they’re cer-
tified gluten-free. They get them from the 
whole world, and each transport is a risk.
Jola: Distributors get the goods from vari-
ous producers. One day it’s Farmer A and 
the other it’s Farmer B, and you never know 
on which tarpaulin in India he poured out 
for example coriander. And before that, 
there could be wheat on the tarpaulin, 
which hadn’t been cleaned properly. And 
then you get coriander with other seeds.

The most extreme experience in the ca-
tering industry?
Mirek: Jola often mentions a story that took 
place in India. We were having a  picnic, 
and she went for some lemonade, which 
she spat out on the lawn because it was sea-
soned with lime, cane sugar and – in order 
to prevent the body from sweating heavily 
– black salt, which tastes like eggs.
Jola: A  brilliant combination. I  felt like 
drinking some lemonade, but I forgot that 
we were in a country where it’s extremely 
hot and people want to keep all the micro-
elements inside, and rightly so. So the lem-
onade was seasoned with rock salt from the 
plains of Afghanistan, which doesn’t have 
that taste of egg when it’s mined. But it’s 
subject to processing in very high tempera-
ture later on, the compounds change and 
that’s how it ends.

What do you drink, if you do?
Mirek: Coffee in the morning.
Jola: Definitely, plus herbs. We drink various 
herbs all day, depending on the weather. In 
autumn, it’s black elder with mint and nettle, 
which fortifies the immune system. In sum-
mer, we drink a lot of mint itself and lemon 
balm, which is antivirus. We drink cham-
omile precisely with mint or lemon balm. 
Various things, various mixes. I sometimes 
drink wormwood but not in such amounts 
that could result in changes in the state of 
my consciousness. Wormwood fortifies the 





o prawda wiosna zbliża się do nas coraz 
większymi krokami, ale dni na Pomo-
rzu bywają jeszcze nadal chłodne i nie-

zbyt przyjemne. By poradzić sobie z tą nie-
korzystną aurą warto odwiedzić restaurację 
Gdański Bowke.

Wizytę w lokalu można miło rozpocząć od 
ogrzania się herbatą „Miód malina”. W czasie 
powolnego smakowania tego specjału każ-
dego wielbiciela kuchni zaintryguje bogate 
menu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
ofertę dań z ryb. Pośród morskich smakowi-
tości odnaleźć można łososia bałtyckiego 
marynowanego w lawendzie z wędzoną dy-
nią, cieciorką i jarmużem w śmietanie z nutą 
czosnku czy unikalne w smaku połączenie 
polędwicy z  dorsza z  wątróbką drobiową, 
podaną na wędzonym purée, marchewką, 
skorzonerą i sosem żurawinowym. I napraw-
dę nie będzie łatwą decyzją wybór pomiędzy 
wspomnianym daniem z dorsza a soczystym 

sandaczem podanym na potrawce z  bobu 
z  wędzonymi ziemniakami, serwowanym 
z sosem truflowym oraz kozim serem.

Wszystkie dania przyrządzane są przez 
kucharzy z wielką pasją, którzy korzystają 
wyłącznie ze składników najwyższej jakości, 
dostarczanych przez lokalnych producentów.

Kiedy zatem podczas spaceru po gdań-
skim Starym Mieście zauważycie szyld 
z  charakterystyczną postacią Gdańskiego 
Bowke nie wahajcie się ani chwili i wejdź-
cie do jego wyjątkowego wnętrza poczuć 
smak legendy. 
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TASTE OF THE LEGEND

When on a walk along the Long Riverside by the 
charming Motlawa River in Gdansk, one just has to 
visit Gdanski Bowke, a restaurant that is well known 
to all fans of delicious regional cuisine.

Admittedly, spring is approaching rapidly, 
but days in Pomerania are still chilly and not 
necessarily pleasant. In order to cope with 
that unfavourable aura, it is worth visiting 
Gdanski Bowke restaurant.

You can begin your stay here with a cup of 
hot tea called “Raspberry Honey”. While rel-
ishing the taste of this delicacy, every gour-
met will become intrigued by the rich menu. 
What is worth particular attention are fish 
dishes. They include Baltic salmon marinat-
ed in lavender with smoked pumpkin, chick-
peas and kale enriched with garlic-flavoured 
cream or the unique combination of cod fillet 
with chicken liver served with smoked purée, 
carrot, black salsify and cranberry sauce. 
And it will be actually quite difficult to decide 
whether you prefer the above-mentioned cod 
fillet or juicy zander on broad bean fricas-
see and smoked potatoes served with truffle 
sauce and goat cheese.

Food at Gdanski Bowke is prepared by 
cooks with great passion. They use only 
top-quality ingredients delivered by local 
producers.

So when you see the sign with Bowke, the 
characteristic adventurer from Gdansk, on 
your walk around the Old Town, do not hes-
itate even a moment and enter the unique 
place to feel the taste of the legend. 

C

SMAK 

LEGENDY

NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM SPACERU DŁUGIM POBRZEŻEM 
WZDŁUŻ UROKLIWEJ MOTŁAWY JEST WIZYTA W GDAŃSKIM 

BOWKE, RESTAURACJI BARDZO DOBRZE ZNANEJ 
WIELBICIELOM WYŚMIENITEJ KUCHNI REGIONALNEJ.
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zęsto gdy dostajemy coś za darmo, nie 
przykładamy do tego tak dużej wagi, 
jak do rzeczy, za które musimy płacić. 

Ten, kto otrzyma darmową wejściówkę na 
koncert ma znacznie większą szansę na wy-
branie innego zajęcia niż osoba, która nor-
malnie zakupiła bilet. W końcu – łatwo przy-
szło, łatwo poszło.

Sport taki nie jest. Konkurencja jest 
ogromna, a jedynym sposobem na jej poko-
nanie jest systematyczny i efektywny trening. 
Idealistyczny obraz piękna uprawiania sportu 
psuje tylko doping. Afery z udziałem sportow-
ców rzucają złowrogi cień na ideę rywalizacji. 
Sprawiają, że sukces przychodzi nieuczci-
wie. Jestem przekonany, że kiedy taka osoba 
otrzyma medal, nie czuje nawet 1/10 dumy, 
euforii i innych pozytywnych emocji spor-
towca, który ciężką i  uczciwą pracą osią-
gnął wspaniały wynik.

Pamiętam swoje treningi przed Igrzy-
skami. Wielogodzinne, z mojej perspektywy 
niekończące się sesje spędzone na morzu. Za-
wsze można coś zrobić lepiej, więc – kolejna 
próba. I kolejna. Jestem jednak przekonany, 

że to właśnie dzięki morderczemu treningo-
wi udało mi się odnieść sukces, to dzięki nie-
mu zwycięstwo miało tak wspaniały smak. 
Znałem dobrze jego cenę.

Medal olimpijski to tylko przykład. Zasa-
dy sportu pasują jak ulał do sytuacji, z jaki-
mi musimy radzić sobie w codziennym ży-
ciu. Kierujmy się nimi, a wygramy. 

Każdy z nas odnosi większe lub mniejsze 
sukcesy, staje przed wyzwaniami. Trudno 
dziś chyba o bardziej popularne wyzwanie niż 
zrzucenie paru kilogramów, ale samo się nie 
dokona. Płacimy za to godzinami na siłowni 
czy odmawianiem sobie słodyczy. Chwila, 
w której dojdziemy do upragnionej wagi ma 
lepszy smak niż najlepsze czekoladki! Tego 
właśnie uczy nas sport – wszystko ma swoją 
cenę, ale warto.

Sport uczy nas też pokory. Kiedy osią-
gniemy sukces, jest już z górki. Każdy potra-
fi wygrywać, jednak niewielu z nas potrafi 
przegrywać, a to spora sztuka. Uznać czyjąś 
wyższość, często pomimo wysiłku włożonego 
w wyzwanie, wymaga prawdziwie dojrzałego 
charakteru. Łatwo jest zwycięzcy odbierać 
gratulacje, trudniej składać je z pozycji prze-
granego. Uczy tego duch sportowej rywali-
zacji. Kiedy opanujemy tę umiejętność, nie 
potrzebujemy być w ścisłej czołówce, aby za-
służyć na respekt rywali. 

To właśnie jest prawdziwe fair play. Nie 
tylko w sporcie. 
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THE MYSTERY OF SUCCESS

Success has its price. Sometimes it is smaller, 
otherwise bigger, but you have to pay for each 

achievement. The currency differs: sweat, sacrifice, 
tears sometimes. And I am happy about that. 
Why? Because of the taste of victory.

Often, when you get something for free, you 
do not pay as much attention to it as to things 
you have to pay for. Someone who gets a free 
ticket for a concert is much more likely to 
choose another way of spending their time 
than a person who simply purchased the tick-
et. After all, easy come, easy go.

Sport is not like that. There is intense com-
petition, and the only way to beat it is through 
regular and efficient exercise. The only thing 
that ruins the idealistic image of sport is dop-
ing. Scandals involving sportspeople cast 
a dark shadow on the idea of competition. 
They make it possible to achieve success in 
a dishonest way. I am sure that when such 
a person is awarded a medal, they do not feel 
even 1/10 of the pride, euphoria and other pos-
itive emotions experienced by a sportsperson 
who achieved an excellent result thanks to 
hard and honest work.

I remember my trainings before the Olym-
pics. Many hours of never-ending (from my 
point of view) sessions spent at sea. There is al-
ways a way to do something better, so – anoth-
er try. And one more. But I am sure that it is 
thanks to such gruelling training that I man-
aged to achieve success. It is thanks to such 
training that victory tasted so well. I knew its 
price very well.

The Olympic medal is just an example. 
The rules that govern sport apply to situa-
tions you have to cope with in your everyday 
lives too. If you follow them, you will win.

Each of us achieves bigger or smaller 
successes and faces various challenges. To-
day, it is hard to find a more popular chal-
lenge than losing a few kilograms, but even 
that cannot be achieved on its own. You pay 
for it with hours spent in the gym or with 
denying yourself sweets. But the moment 
you achieve the desired weight tastes better 
than the best chocolates! This is precisely 
what sport teaches you: everything has its 
price, but it is worth it.

Humility is what sport teaches you too. 
When you achieve something, it becomes eas-
ier. Everyone can win, but few know how to 
lose, and that is no mean feat. To acknowledge 
someone’s superiority, often despite your ef-
fort put into the challenge, demands a truly 
mature character. It is easy for the winner to 
receive congratulations but harder to express 
them from the loser’s position. You can learn 
that thanks to sporting competition. When 
you acquire that skill, you will not have to be 
in the very lead to earn rivals’ respect.

That is what true fair play is about. Not 
only in sport. 
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TAJEMNICA 
SUKCESU
SUKCES MA SWOJĄ CENĘ. CZASEM MNIEJSZĄ, CZASEM 
WIĘKSZĄ, ALE ZA KAŻDE OSIĄGNIĘCIE PRZYCHODZI 
NAM ZAPŁACIĆ. WALUTA JEST RÓŻNA – POT, 
POŚWIĘCENIE, CZASAMI ŁZY. I TO MNIE BARDZO CIESZY. 
DLACZEGO? ZE WZGLĘDU NA SMAK ZWYCIĘSTWA!

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ
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rudno, żeby na Syberii pokochali bia-
ły kolor. Tam czekają na temperaturę, 
która pozwoli odkryć to co schowane, 

nacieszyć oczy kolorem ziemi. U nas odwrot-
nie – pomyślałem, jak to wszystko pięknie wy-
gląda, śnieg przykrył to, co zostawiły psy na 
trawnikach, a ich właściciele w postaci niepo-
trzebnych desek, cegieł i opon w swoich ogro-
dach. Wirujące płatki w reflektorach mojego 
pojazdu relaksowały lepiej niż drugi kieliszek 
wina serwowanego na śródziemnomorskim 
lepkim obrusie, a żadna znana mi używka nie 
mogła mogła równać się z ich wyciszającym 
działaniem. Było mi lepiej niż po trzecim tygo-
dniu zażywania najnowszego antydepresantu. 
Zima tutaj wydawała się siłą powodującą maso-
we bezrobocie wśród leczących dusze psychia-
trów. Było tak jasno, że właściwie mógłbym 
zgasić światła, lecz nie zdążyłem dokończyć tej 
głupiej chłopięcej myśli, gdy świat wypełniły 
kolory naszej narodowej flagi. W rowie wypeł-
nionym z usypanego przez pług śniegu, wysta-
wał zderzak jakiegoś auta, które czerwonym 
światłem stopu oznajmiało swoją obecność. 
Zgrabnie przesunąłem pozycję skrzyni na P, by 
ocenić zaburzenie w czasie i przestrzeni moje-
go błogiego nastroju. 

T

się zaawansowaną próchnicą. – Drobiazg 
– odsunąłem się, mimowolnie w obawie, że 
przenosi się ona kropelkowo. Odjechali, a ja 
ruszyłem delikatnie w mróz, którego wska-
zanie na desce rozdzielczej wskazywało je-
dyne 15 poniżej zera. 

Wbudowany na stałe satelitarny internet 
pozwolił mi na szybkie wyszukanie „Żyj, szyb-
ko, kochaj mocno, umieraj młodo” – hymnu 
mojej młodości. To ostatnie miało chyba się 
właśnie zmaterializować, bo olbrzymi huk 
i wstrząs rzucił nagle moim dżipem, wystrze-
liwując moją terenówkę kilkanaście metrów 
do przodu. Lusterko wsteczne – atawistyczny 
ruch oczu w górę pozwolił mi się przekonać, że 
niczym rekin do małej rybki, do ostatecznego 
ataku zbiera się olbrzymia post-radziecka cię-
żarówka ZIŁ – napęd na wszystkie z sześciu 
kół, wysoki tak, że Ferrari nie miałoby pro-
blemu z przejechaniem pod spodem i jeszcze 
z umiejętnością przejazdu przez wezbrane sy-
beryjskie rzeki, to zdecydowanie nie była liga 
mojego auta. Zawył 11 litrami pojemności swo-
jego silnika, zmniejszając dzielący nas dystans. 
Szarpnąłem ręcznym, skręcając w boczną 
drogę, która okazała się być wytyczona po sta-
rym nasypie kolejowym, a więc prosta, wąska 
i z kilkunastometrowymi prawie pionowymi 
zboczami. Najgorszy wybór. Zwolniłem sygna-
lizując kierunkowskazami – że, ok chłopaki, 
wygraliście, napędziliście mi stracha, nawet 
o odszkodowanie was nie pozwę. 

Potem, potoczyło się już naprawdę szyb-
ko. ZIŁ, zredukował prędkość, minął mnie, 
a z zaparowanej kabiny małymi butelkami 
trunku wznosili zdrowie moi brodacze, któ-
rych wyciągnąłem z  zaspy, z  trzecim nie-
znanym kierowcą. Zatrzymali się 3 metry 
przede mną. Zgrzyt oznajmił wrzucenie bie-
gu wstecznego i kilkanaście ton radzieckiej 

OPOWIADANIE TO DEDYKUJĘ TYM, KTÓRYCH 
ZIMA MOŻE ZASKOCZYĆ.

ILUSTRACJE  Łukasz Szostak

W aucie siedzieli dwaj drwale, a z metro-
seksualnymi chłopcami z wielkomiejskiego 
city łączyło ich tylko posiadanie brody. Za-
rost ludzi z lasu nie był jednak natłuszczony 
żadnym ananasowym olejkiem, a tłuszczem 
z kiełbasy produkowanej gdzieś pokątnie z za-
bitego zwierza. – Co, defekt pojazdu? – zapy-
tałem przez lekko uchyloną szybę, a właści-
wie mały prostokącik, którego nie pokrywał 
śnieżny bałwan. – Ano po robocie trochę 
przygrzaliśmy w gardło i sam widzisz, wzru-
szył ramionami jeden z rumcajsów. Nie czeka-
jąc na zgodę lub zastrzeżenia wziąłem sztyw-
ny hol w  postaci grubego stalowego drąga 
i auta połączyły się niczym międzynarodowa 
stacja kosmiczna MIR z kolejnym wahadłow-
cem. Wysoki na 3 cm bieżnik wojskowych 
opon bez jednego poślizgu spowodował, że 
auto leśnych ludzi stało teraz na właściwym 
pasie ruchu, gotowe do drogi. – Dzięki – po-
wiedział białobrody, bo tylko tym różnił się 
od swojego kumpla. Uśmiechając się, pokazał 
zęby, które można by przyjąć za udekorowane 
kamieniami szlachetnymi. Jednak nie byli 
oni przecież współczesnymi celebrytami, 
więc to co na salonach byłoby wzięte za lek-
ko zużytą nazębną biżuterię, tutaj okazało 

SPYCHANIE

MARCIN  
GŁUSZEK

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

ZDARZENIA I OSOBY
przedstawione w opowiadaniu są 
fikcyjne i nie mają żadnej zbieżności 
z rzeczywistością.
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coś takiego czasem chłopaki, wiecie, obraz czarno-biały 
obraz z kamery z góry, albo na filmach akcji? – Jasne, 
ale słuchaj, kiepsko wyszło, no to jest taka nasza lokalna 
zabawa z tym spychaniem. – Ok, rozumiem, przecież nic 
się nie stało. Ale, jak oglądacie? Zobaczcie tutaj, też mam 
taką lokalną atrakcję – powiedziałem w międzyczasie lo-
kując drona na wysokości około kilometra. Nie był nam już 
prawie potrzebny. – Czy to jakaś gra, zapytał podekscyto-
wany kierowca brodaczy? Ej, ja znam ten dom, krzyknął! 
– Tak, strategiczna i trochę strzelanka – spokojnie ciągną-
łem. Ustawiasz celownik i wciskasz kod... 

Rakiety wystrzelone z drona zatoczyły efektowne salto 
– potężny wybuch wstrząsnął okolicą. – Miałeś kredyt we 
frankach czy złotówkach? – zapytałem. 

myśli motoryzacyjnej zdewastowało mój przód, co było 
bez znaczenia, ponieważ w ciągu kilku sekund spadłem 
z nasypu koziołkując niczym w przeźroczystej kuli zor-
bingowej. Ciemność. 

Obudziło mnie zimno, takie jak wtedy, kiedy mamy gry-
pę i siedzenie w wannie pełnej gorącej wody wcale nie poma-
ga. Przestronna kabina terenówki skurczyła się do rozmia-
rów mikrosamochodu, wszędzie przykrywały mnie puste 
worki poduszek powietrznych. Poza celebrycko nadmucha-
nymi, ale od opuchlizny, ustami, byłem w jednej części. Jak 
15 lat temu po obrażeniach wysikałem się, znacząc teren 
ślicznym żółtym strumieniem. Ok, czyli w środku byłem 
nieuszkodzony. Wyszedłem na nasyp kolejowy, a powie-
trze przeciął świst, ale nie parowozu, który kiedyś tu jeździł, 
a dużego bezprzewodowego samolotu, który pionowo wy-
lądował 2 metry obok. Zamigały dawne obrazki z dalekich 
krajów. Nie chcę tego. Już taki nie jestem, a może...

Dron miał około 2 metrów długości, kilkadziesiąt cen-
tymetrów szerokości luku bagażowego, z którego wyją-
łem specjalne ubranie utrzymujące stałą temperaturę 21 
stopni. Wyświetlacz małego wojskowego laptopa przymo-
cowany do drzwiczek pokazywał komendę – Z monitorin-
gu twojego pojazdu wynika, że uległeś wypadkowi na polu 
walki, czy potrzebujesz wsparcia? Zamyśliłem się. Służ-
by nigdy nie zapominają. Tak jak ZUS – zawsze mają cię 
w swojej bazie, tylko trochę na innych zasadach. Od dro-
na odczepiłem komputer, wyciągnąłem parę rzeczy, za-
mykając jego luk bagażowy pomyślałem – „leć, nie mam 
już nic do ocalenia”. Z laptopem, który przymocowany za 
pomocą szelek spoczywał na moich piersiach, wróciłem 
do miejsca w którym wszystko się zaczęło. Wprowadzi-
łem do wyszukiwarki numer rejestracyjny samochodu 
brodaczy, by w ciągu kilku chwil mieć obraz na żywo ich 
domu, przekazywany przez metalowego ptaka. „Zloka-
lizowano wroga w odległości 6 kilometrów od twojej pozy-
cji. Budynek cywilny, czas dojścia rekomendowaną trasą, 
według twojego alegorytmu wysiłkowego wynosi... brak 
danych”. Widać nie aktualizowali mojego profilu. Z czap-
ko-hełmu połączonego bezprzewodowo z komputerem, 
wiązką lasera na śniegu wyświetlił drogę z informacją 
o szybkości marszu i pozostałym dystansie. Spojrzałem 
na ekran laptopa. Obraz z kamery drona pokazywał cał-
kiem nowy dom w stylu „wyniosłem się z wielkiej płyty, 
handlowałem na straganie szczęką, więc stać mnie na 
dworek z kolumnami z gipsu”. 

Dojście w pobliże zajęło mi 1,5 godziny. I tak nieźle 
z uwagi na przeszkody terenowe. Mój żelazny ptak, który 
utrzymywał się gdzieś w powietrzu, kamerą termowizyjną 
wskazał obecność 3 osób i czegoś jeszcze. Podszedłem na 
około 20 metrów. Przed domem stał znajomo wyglądający 
ogromny ZIŁ, którego silnik stygnie parę godzin. Ruchem 
palca na ekranie sprowadziłem drona, zawieszając go w po-
wietrzu zaraz koło komina. W parę sekund włamałem się 
do systemu operacyjnego SUV-a, który stał zaparkowany 
obok ZIŁa. Zimową ciszę przerwał mój krótki rajd. Odpali-
łem zdalnie silnik, cofnąłem autem jakieś 100 metrów w tył 
i zaparkowałem go w ich przedpokoju, niszcząc ozdobne 
kartonowe kolumny i drzwi wejściowe z supermarketu. 

Wyszli oszołomieni wejściem, które im znacznie po-
szerzyłem. Przez głośniki drona zapytałem: „Fajna zaba-
wa? Lubicie się dobrze pobawić?” Zobaczyli mnie i po-
deszli. Byliśmy około 30 metrów od domu. – Oglądacie 

Z   M O N I T O R I N G U  T WO J E G O 
P O JA Z D U  W Y N I K A ,  Ż E 
U L E G Ł E Ś  W Y PA D KOW I 
N A  P O L U  WA L K I ,  C Z Y 
P O T R Z E B U J E S Z  W S PA RC I A ? 

ENGLISH

PUSHING OFF

The story is dedicated to those who are sometimes surprised 
by winter.

It’s quite impossible to love white in Siberia. They wait 
for such a temperature that will let them discover what’s 
hidden beneath the snow and enjoy the colour of soil. 
It’s the other way round here, I think. Everything looks 
so beautiful when snow covers what dogs have left on 
lawns and what their owners have stored in their gar-
dens, including useless planks, bricks and tyres. Snow-
flakes whirling in the headlights of my car were more 
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relaxing than a second glass of wine served 
on a sticky Mediterranean tablecloth, and 
no stimulant I know could equal their sooth-
ing effect. I felt better than after a third week 
of taking the latest antidepressant. Winter 
here seemed a force that caused mass unem-
ployment among soul-treating psychiatrists. 
It was so bright I could actually turn the lights 
off. I was just about to finish this stupid, boyish 
thought when the world filled with colours of 
our national flag. In a ditch filled with snow 
pushed to the side by a  plough, I  noticed 
a  bumper of some car that announced its 
presence with the red light of its stop lamps. 
I  nimbly set my transmission into P in or-
der to assess the disturbance of my blissful 
mood in time and space.

There were two lumberjacks sitting in 
the car. Beards were the only thing they had 
in common with metrosexual boys from 
big cities. But the facial hair of those guys 
wasn’t greased with pineapple oil but with 
fat from sausages produced somewhere 
on the side. “What, a  faulty car?” I  asked 
through a slightly opened window or in fact 
a  small rectangle not covered with snow. 
“We tanked up a  bit after work and well, 
you see,” one of the loggers shrugged his 
shoulders. Not waiting for their approval or 
reservations, I took a tow bar in the form of 
a thick steel pole. A moment later, the cars 
were already linked with each other like the 
Mir international space station with a space 
shuttle. Without a single skid and thanks to 
the tread with a depth of 3 cm in my military 
tyres, the woodchoppers’ car was set back 
on the right side of the road ready to go. 
“Thanks,” said the guy with a white bread, 
which was the only thing that made him 
look different than his buddy. His broad grin 
revealed teeth that could seem to be deco-
rated with precious stones. But they weren’t 
contemporary celebrities, so what would 
be called slightly worn-out teeth jewellery 
among society turned out to be advanced 
tooth decay. “No problem,” I involuntarily 
moved away afraid that I could get infect-
ed. They drove away, and I slowly set off into 
the frost. My dashboard told me it was 15 de-
grees below.

The permanently built-in satellite Inter-
net let me quickly find the hymn of my youth: 
“Live fast, love hard, die young”. The last 
was probably about to materialize as I heard 
a  loud roar and felt my jeep being thrown 
several metres forward. The rear-view mir-
ror – an atavistic eye movement upwards 
made me see a huge post-Soviet ZiL truck 
just about to attack and annihilate me like 
a shark hunting a small fish. With its six-wheel 
drive, such a height that a Ferrari could eas-
ily drive beneath and finally its ability to cross 

swollen Siberian rivers, it was definitely out 
of my car’s league. It roared with 11 litres 
of its engine capacity and shortened the 
distance between us. I pulled up the hand-
brake and turned into a side road which ap-
peared to have been marked out on an old 
railway embankment: straight, narrow and 
with almost vertical slopes that were several 
metres high. The worst choice. I slowed down 
and switched on my indicators to show those 
guys that they won and gave me a scare and 
that I wouldn’t even sue them for damages.

Then everything happened really fast. 
The ZiL reduced its speed and passed me 
by, and in its steamed-up cabin I  saw the 
same bearded guys I’d taken out from the 
bank and one more guy I didn’t know who 
was driving the truck. They were toasting 
with small bottles of alcohol. They stopped 3 
metres ahead of me. Hearing a coarse grind, 
I understood they shifted into reserve. Sev-
eral tons of the Soviet automotive thought 
vandalized the front of my car, which was 
in fact of no importance, because in a few 
seconds I fell down the embankment like in 
a transparent zorb ball. Darkness.

I was woken up by cold, the same I feel 
when I get flu and sitting in a bath filled with 
hot water doesn’t help me at all. The spa-
cious cabin of my jeep had shrunk to the size 
of a micro-car. I was covered with empty air 
bags all around. Apart from my celebrity-like 
fat (swollen) lips, I was in one piece. Like 15 
years before after an injury, I took a leak and 
marked out my territory with a pretty yellow 
stream. Ok, that meant I was undamaged in-
side. I climbed up the embankment, and the 
air came out with a hiss but not of a steam 
engine that had once used to run here but of 
a large, wireless plane that landed vertically 
2 metres away. In my mind, I saw old images 
from faraway countries. I don’t want it. I’m not 
like that any more, or perhaps...

The drone had a hold that was around 2 
metres long and several centimetres wide, 
from which I took out special clothing main-
taining constant temperature of 21 degrees. 
The display of a small military laptop fixed 
to the door showed the following message, 
“It appears from the monitoring of your ve-
hicle that you have met with an accident in 
battle. Do you need support?” I pondered. 
The agency never forgets. Just like the social 
insurance institution: they always have you 
in your database. Except it was on a slightly 
different basis here. I detached the computer 
from the drone, took out several things and, 
closing the hold, thought, “go, there’s noth-
ing left to save.” With the laptop fastened to 
my breast with special braces, I returned to 
the place where it had all begun. I entered the 
registration number of the cutters’ car into 

a search engine and after several moments 
had the live image of their house transmitted 
by the metal bird. “The enemy was located 6 
kilometres away from your position. A civil-
ian building, accessible by foot along the rec-
ommended route according to your function-
al capacity in... no data.” They clearly haven’t 
updated my profile. Via a helm connected 
wirelessly to the computer, it displayed a la-
ser beam on the snow indicating the route 
and informed me about the marching pace 
and the remaining distance. I took a look at 
the laptop screen. The image from the cam-
era of the drone was showing a rather new 
house built according to the rule “I moved 
out from a  panel tower block, I  was vend-
ing things from a street stall, so I can afford 
a manor house with plaster columns”.

It took me one and a half hour to reach its 
vicinity, which was quite a nice result taking 
into account the obstacles on the way. Thanks 
to an infrared camera, my metal bird, which 
was suspended somewhere in the air, indicat-
ed 3 people and something else in the area. 
I came to within 20 metres from the build-
ing. There was the familiar ZiL, whose engine 
needs several hours to cool down, standing in 
front of the house. Moving my finger across 
the screen, I ordered the drone to suspend in 
the air right next to the chimney. It took me 
several seconds to hack inside the operating 
system of a SUV parked next to the ZiL. My 
short rally broke the winter silence. I remote-
ly switched on the engine, reversed the car 
more or less 100 metres away and parked it 
inside their hall, by the way destroying their 
decorative cardboard columns and the en-
trance door from a supermarket.

They got out through the entrance I’d just 
widened for them. I asked them through the 
speakers of my drone, “Enjoying yourselves? 
You like good fun, don’t you?” They saw me 
and came closer. We were around 30 metres 
away from the house. “Do you sometimes 
watch things like, you know, a  black-and-
white image from a camera somewhere above 
or in action films?” “Sure, but listen, it’s not 
like that, it’s just our local game with all that 
pushing off.” “Ok, I get it, nothing happened. 
But do you watch it? Look here, I’ve got a lo-
cal attraction too,” I said and in the meantime 
sent the drone around a kilometre away. I al-
most didn’t need it any more. “Is this some 
kind of a game?” the bearded men’s driver 
asked with excitement. “Hey, I  know that 
house!” he shouted. “Yes, it is, a strategic one 
with a bit of a shooting game,” I slowly contin-
ued. “You set the sight and enter the code...”

Missiles launched from the drone turned 
an impressive somersault, and a violent explo-
sion shook the ground. “Did you have a zloty 
or franc mortgage?’ I asked. 
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HALINA MROŻEK JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ WYRAZISTYCH 
POSTACI NA POLSKIEJ SCENIE MODY. JEJ CHARAKTERYSTYCZNE 
PROJEKTY ZAKORZENIONE SĄ W AUTENTYCZNYM PRZEŻYCIU 
ARTYSTYCZNYM. EMANUJE Z NICH SIŁA. DOCENIAJĄ JE 
WYKONAWCY SCENICZNI I KLIENCI POSZUKUJĄCY NIETUZINKOWEJ 
ELEGANCJI. A SAMA ARTYSTKA TO MŁODA, SUBTELNA 
KOBIETA, W KTÓREJ BUZUJE TWÓRCZA ENERGIA.

W Pani projektach widać inspirację rzeźbą. Dlaczego?
Jestem Absolwentką Wydziału Rzeźby na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Czuję się rzeźbiarką. To co 
tworzę jest wypadkową moich największych fascynacji. 
Po pierwsze, fascynacji sztuką i fenomenem tworzenia. 
Bycie artystą, wiara w  talent, odwaga do kreowania, 
doskonalenia się, daje człowiekowi poczucie pierwiast-
ka boskości. To wspaniały dar, bardzo go doceniam. 
Rzeźba jest nauką o  materii, o  przestrzeni, o  relacji 
obiektu z otoczeniem i odwrotnie. Badanie jej jedynie 
przez pryzmat relacji obiekt-galeria jest dla mnie ogra-
niczające. Moją drugą wielką fascynacją jest człowiek 
jako doskonałość. Jako przedmiot i podmiot działania. 
Twórca i zarazem dzieło sztuki. Każdy z nas, codzien-
nie kreuje siebie, codziennie też wchodzimy w relację 
z otoczeniem. Na skrzyżowaniu tych dwóch fascynacji 
pojawia się moja refleksja, interpretacja, sztuka, moja 
rzeźba. Wynika z doświadczania rzeczywistości, uważ-
nej obserwacji, fascynacji i radości z tym związanej. To 
potrzeba opowiedzenia o  pięknie człowieka i  świata. 
Pięknie, które zauważam, pięknie którego doświad-
czam codziennie.

Pani prace określiłaby pani bardziej jako ubiory czy 
kostiumy?
Rozpiętość moich działań twórczych jest bardzo duża. Wy-
wodzi się od sztuki, a kończy na ubiorze. Jednak zawsze 
w centrum działania jest człowiek, jego energia, wyraz, 

stan, potrzeby... Nie lubię szufladkowania. Czuję się swo-
bodnie, uwalniając wyobrażnię, tworząc skomplikowane 
modowe rzeźby, kostiumy sceniczne, maski, stroje na wy-
jątkowe okazje, jak również szyjąc sukienkę dla przyjaciół-
ki. Nie czuję ograniczeń. Żongluję umiejętnościami. Lubię 
ambitne projekty. Ekscytują mnie wyzwania. Te nowator-
skie jak i proste, codzienne.

Jaką rolę w pani projektowaniu pełni Alexander 
McQueen?
Wiele osób doświadczających moich projektów odnosi się 
do twórczości Alexandra McQueena. To wielki artysta, 
który niesamowicie rozwinął postrzeganie oraz projekto-
wanie mody. Takie nawiązanie to dla mnie komplement... 
Alexander McQueen inspiruje pokolenia, przekracza gra-
nice percepcji mody, to najcenniejsze, co obserwuję w jego 
kolekcjach. Jednak muszę przyznać, że postacią bliższą 
memy sercu jest Yves Saint Laurent. Celowo wspominam 
o postaci, a nie tylko o jego projektach. YSL jako projektant 
i człowiek emanował pięknem, głębią, szlachetnością, ele-
gancją i różnorodnością. Był postacią ponadczasową, ab-
solutnie przełomową i niezwykle wzruszającą.

Jedną z najbardziej znanych pani prac są metaliczne 
gorsety. Czy one są wygodne?
Tak, niewątpliwie lustrzane gorsety i maski stały się moją 
wizytówką. Zawierają w sobie magię. Obrazują filozofię, 
która jest mi bliska. Są odbiciem, refleksją rzeczywistości 

N I E  C Z U J Ę  O G R A N I C Z E Ń

TEKST Sylwia Gutowska  ZDJĘCIE Edyta Bartkiewicz

NIE CZUJĘ 
OGRANICZEŃ



tu i teraz. Tak jak otaczający świat jest odbi-
ciem wnętrza każdego z nas. Często jestem 
pytana o kwestie wygody. W pracy z klien-
tem/klientką jest to zawsze kwestia priory-
tetowa. Jednak wygoda zależy czasem od 
wymagań skali artystycznego wyrazu. Ko-
stium sceniczny różni się przeznaczeniem od 
codziennego ubioru. Najlepiej byłoby zapytać 
o to moich kientów i klientki. Choć fakt, że są 
zadowoleni ze współpracy i wracają po kolej-
ne projekty, jest chyba najlepszą odpowiedzią 
na to pytanie.  

ENGLISH

I DO NOT FEEL ANY RESTRICTIONS

Halina Mrożek is one of the most distinctive 
figures in Polish fashion. Her characteristic 
designs are deep-rooted in authentic artistic 
experiences. They radiate strength and are 
appreciated by performing artists and customers 
in search of extraordinary elegance. And the artist 
herself is a delicate, young woman filled with 
creative energy. 

Your designs seem to be inspired by 
sculpture. Why?
I have graduated from the Faculty of Sculp-
ture at the Academy of Fine Arts in Cracow. 
I consider myself a sculptor. What I create 
is the result of my biggest fascinations. The 
first one is my fascination for art and the 
phenomenon of creation. Being an artist, 
believing in talent and having enough cour-
age to create and improve gives you a trace 
of divinity. It is a great gift, and I appreciate 
it a  lot. Sculpture is the science of matter, 
space and the relation between the object 
and its surroundings and vice versa. I think 
it is restrictive to study it through the prism 
of the object-gallery relation only. My second 
great fascination is human being as an ideal. 
As the object and subject of activity. A cre-
ator and at the same time an art. Each of us 
creates themselves every day. Every day, we 
establish relations with our surroundings. 
My reflection, interpretation, art and sculp-
ture appear at the point where those two fas-
cinations meet. It is the result of the way I ex-
perience reality, of my careful observation, 
fascinations and the joy all that brings. It is 
my need to talk about the beauty of man and 
the world. The beauty I notice, the beauty 
I experience each day.

Would you define your works as clothes or 
costumes?
The scope of my creative activities is very 
broad. It originates from art and ends with 
clothing. But there is always man and his 
energy, condition and needs in the centre. 
I do not like pigeonholing. I feel comfortable 
when I release my imagination and create 
complicated fashion sculptures, stage cos-
tumes, masks and outfits for special occa-
sions, as well as when I sew a dress for my 
friend. I do not feel any restrictions. I juggle 
with skills. I like ambitious designs, and I am 
excited by challenges. Both those novel and 
simple, everyday ones.

What role does Alexander McQueen serve 
in your work?
Many of those who experience my designs 
mention works by Alexander McQueen. He 
was a great artist who considerably improved 
the way we perceive and design fashion. Such 
a reference is a compliment for me... Alexan-
der McQueen inspires whole generations and 
goes beyond the usual perception of fash-
ion. These are the most valuable things I ob-
serve in his collections. But I have to admit 
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that Yves Saint Laurent is closer to my heart. 
I deliberately mention the figure, not only his 
designs. As a designer and man, YSL radiated 
beauty, depth, nobleness, elegance and di-
versity. He was a timeless, absolutely break-
through and extremely moving person.

Metallic corsets belong to the most 
recognizable works of yours. Are they 
comfortable?
Indeed, shining corsets and masks have 
become my showpiece. There is a sense of 
magic about them. They depict the philoso-
phy that is close to me. They are a reflection 
of reality as it is here and now. Just like the 
surrounding world is the reflection of the in-
ner life of each of us. I am often asked about 
comfort. It is always my priority in my con-
tacts with customers. But sometimes com-
fort depends on the requirements set out 
by the scope of artistic expression. Stage 
costumes have a different role than every-
day clothing. The best thing would be to ask 
my customers. Although the fact that they 
are satisfied with our cooperation and come 
back for next designs is probably the best an-
swer to the question.  ZD

JĘ
CI

E:
 M

A
CI

EJ
 B

O
R

Y
N

A





M I E J S C A  /  P L A C E S1 1 8 – 1 1 9

Pani doktor, jakie zabiegi możemy 
wykonać w gabinecie medycyny 
estetycznej, aby ujędrnić skórę, spłycić 
drobne zmarszczki po którym już 
zauważymy znaczącą różnicę?
Z  zabiegów, które przyniosą zauważalne 
efekty, ale z  którymi należałoby się w  tej 
chwili pospieszyć, polecam zabieg laserem 
frakcyjnym. Marzec bowiem to ostatni mie-
siąc, w którym możemy bez obaw poddać 
się zabiegom nielubiącymi nasłonecznia-
nia, a ten zabieg do takich należy. Zabieg 
laserem frakcyjnym (Fraxel) dedykowa-
ny jest osobom chcącym odmłodzić, roz-
jaśnić skórę, zarówno twarzy jak i  całego 
ciała. Uelastycznia skórę, spłyca drobne 
zmarszczki, zamyka rozszerzone pory, usu-
wa zaskórniki i przebarwienia. Oprócz tego 

jest pomocny przy leczeniu blizn różnego 
pochodzenia, doskonały jest do niwelowa-
nia rozstępów.

Jak działa ten zabieg?
Laseroterapia frakcyjna stymuluje włókna 
kolagenowe do przebudowy poprzez wyko-
nywanie tysięcy mikrodziurek w  skórze, 
odparowania ich z pozostawieniem wokół 
zdrowej, nieuszkodzonej tkanki. Innymi 
słowy pomaga „starą”, uszkodzoną skórę 
zastąpić „nową”, bez przebarwień i zmarsz-
czek. To bardzo skuteczna metoda, gdyż 
działa w głębokich warstwach skóry.

Ile trwa zabieg?
Przed zabiegiem dla zwiększenia komfor-
tu pacjenta skórę znieczulamy kremem 

znieczulającym. Sam zabieg trwa krótko, 
w zależności od obszaru poddanego zabiego-
wi od kilku minut do kilku dziesięciu minut 
przy większych obszarach ciała. 

ENGLISH 

SKIN CARE – BEFORE 
THE SUN COMES

We feel the rapidly approaching spring in the 
air, but the skin of our face and neck is greyish, 
sallow and weathered. We asked doctor Anna 
Budowska, our expert in aesthetic medicine, what 
treatments we should undergo to effectively tone 
up our skin.

What treatment can we undergo in 
aesthetic medicine clinics to improve the 
texture of our skin and smooth wrinkles? 
I mean treatments that give immediate 
effects.
As regards treatments that produce notice-
able effects but are worth choosing quite 
soon, I  recommend fractional laser treat-
ments. March is the last month when we can 
safely undergo treatments that don’t like sun 
exposure. The one I  have just mentioned 
is one of them. Fractional laser treatment 
(Fraxel) is dedicated to those who would 
like to rejuvenate and brighten up the skin 
of both their face and their whole body. It 
makes the skin more elastic, smoothes out 
the crinkles, closes the pores and eliminates 
blackheads and discolorations. Moreover, it 
helps to treat scars of different origin and re-
duce stretch marks.

How does the treatment work?
Fractional laser therapy stimulates colla-
gen fibres to rebuild by making thousands 
of tiny holes in the skin and evaporating 
them, leaving healthy, undamaged tissue 
around. In other words, it helps to replace 
the “old”, damaged skin with “new” one 
without discolorations and wrinkles. It’s 
a very effective method as it interferes in 
deep skin layers.

How long does it take?
In order to increase the patients’ comfort, we 
anaesthetize their skin before the treatment. 
The treatment itself lasts for a short time, de-
pending on the area under treatment: from 
several minutes to several dozen minuets in 
the case of larger parts of the body. 

PIELĘGNACJA SKÓRY – 
ZDĄŻYĆ PRZED SŁOŃCEM
W POWIETRZU ODCZUWAMY ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ WIELKIMI KROKAMI 
WIOSNĘ, A NASZA SKÓRA TWARZY, SZYI CZY DEKOLTU SZARA, ZIEMISTA 
I MAŁO UJĘDRNIONA. O TO, JAKIE ZABIEGI MOŻEMY WYKONAĆ, ABY 
EFEKTYWNIE UJĘDRNIĆ SKÓRĘ, ZAPYTALIŚMY NASZEGO EKSPERTA 
W DZIEDZINIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, DOKTOR ANNĘ BUTOWSKĄ.

TEKST Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek.med. Anna Butowska
ul.Grunwaldzka 492/1 , 80-309 Gdańsk
tel.796-967-102 tel.733-159-990
med.estetyczna.butowska@wp.pl
www.medestetycznabutowska.pl
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STYLIZACJA / STYLING: 
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aradoksalnie, im kobiety mają lepiej, tym w za-
sadzie mają gorzej. Zdanie to nie wynika z  po-
przedzonych latami badawczych obserwacji, ile 

z  doświadczeń opartych na wielogodzinnych rozmo-
wach o złożoności kobiecej strefy życia. Tym razem na 
drodze do ich pełnego szczęścia i rozwoju stoi nie wiek, 
niewykształcenie, nawet nie mężczyzna. Kulą u  nogi 
staje się druga kobieta.

Jest w nas pewna niszczycielska siła, która o dziwo 
nie zabija wielokroć potępianych przez nas mężczyzn. 
Wyniszcza jedynie kobiety. Zupełnie z  niezrozumia-
łych powodów to właśnie kobiety stają się dla nas wro-
giem numer jeden, idealnym celem do zniszczenia, 
a  broń, którą wykorzystujemy, jest podstępna i  bez-
względna. Musi boleć. Oceniamy, szydzimy, wytykamy 
i potępiamy. Potrafimy znaleźć sto powodów, by w bar-
dziej lub mniej jawny sposób skrytykować dokonania 
innej, okupione ciężkim wysiłkiem macierzyństwo, jej 
kobiecość czy burze hormonów. Idziemy w tym niekie-
dy tak daleko, że nawet jeśli facet ma kochankę, to za 
zdradę obwiniamy ją, a nie jego.

Dbamy zatem o wszystkich, tylko nie o siebie na-
wzajem. A  gdyby ten ułamek miłości przeznaczony 
głównie dla mężczyzn, dający im poczucie bezpie-
czeństwa, wyższości i dziecięcej beztroski, dać innym 
kobietom, to mogłybyśmy zapewnić sobie zrozumie-
nie i wsparcie. Czego życzę nam kobietom szczególnie 
na 8 marca. 

ENGLISH

THE BETTER THE WORSE

Paradoxically, the better things are for women, the 
worse the situation actually is. The assumption isn’t 
a result of years of research and observations but of ex-
periences based on many hours of conversations about 
the complexity of the female sphere of life. This time, 
it is not their age, lack of education or even a man that 
stands on their road to complete happiness and devel-
opment. It is another woman who becomes a millstone 
around their neck.

There is a  certain destructive force inside of us, 
which – what do you know! – doesn’t kill men we so 
often criticize. It destroys women only. For completely 
incomprehensible reasons, it is exactly women who be-
come our worst enemy, the perfect target to attack, and 
the weapon we use is treacherous and ruthless. It must 
hurt. We judge, sneer, condemn and point our fingers at 
other women. We’re able to find hundreds of reasons to 
criticize – more or less explicitly – their achievements, 
motherhood, for which they paid with great effort, 
their femininity or raging hormones. And we go so far 
in all this that even when a man has a lover, we blame 
her for the infidelity, not him.

So we take care of everyone else except ourselves. 
And yet if we gave that fraction of love devoted main-
ly to men, which gives them a sense of security, supe-
riority and childlike carefreeness, to other women, 
we could provide each other with support and under-
standing. Which is what I wish all women especially 
on 8 March. 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

IM LEPIEJ, 
TYM GORZEJ























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

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



?

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSY 
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska
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DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

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

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

PRAGA



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN
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BIRMINGHAM

MALTA
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BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

PRAGA

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 WITH RYANAIR TO MILAN 
IN WINTER

Ryanair, one of the most popular low-cost airlines in Europe, 
announced a new destination from Gdansk Airport on 2 February 
2016. There will be three flights per week on the route from 
Gdansk to Milan, with the first one starting on 1 November. Apart 
from that, Ryanair prepares new improvements for its clients. 
As announced by Olga Pawlonka from Ryanair, new interiors, 
new crew outfits and new attractive routes will be soon added to 
its offer. Everything as part of the programme “Always Getting 
Better” aimed at improving services offered by the company in 
more aspects than just prices. 

SUMMARY OF THE FIRST 
MONTH OF 2016
Gdansk Lech Walesa Airport served 249,735 passengers in Janu-
ary. It is an increase by 11% in comparison with the same month 
last year. Among others, the airport owes that success to the 
launch of new winter routes by Wizz Air. They include flights to 
Aberdeen, Billund, Brussels, Frankfurt, Hahn, Molde and Reyk-
javik. The route to Aberdeen handled by Ryanair is very popular 
as well. What is important is that the increase was influenced by 
not only low-cost airlines but also traditional carriers: PLL LOT, 
Lufthansa, SAS, Berlin Air and Finnair. 

Z RYANAIREM DO 
MEDIOLANU ZIMĄ
2 lutego 2016 r. Ryanair, jedna z najpopularniejszych niskoszto-
wych linii lotniczych w Europie, ogłosiła nowe połączenie z gdań-
skiego lotniska. Kurs z Gdańska do Mediolanu wykonywany bę-
dzie trzy razy w tygodniu i rozpocznie się 1 listopada. Oprócz tego 
Ryanair przygotowuje kolejne udogodnienia dla swoich klientów. 
Jak powiedziała Olga Pawlonka z  Ryanair, już niebawem w  sa-
molotach linii zawitają nowe wnętrza, nowe stroje załogi i nowe, 
atrakcyjne połączenia. Wszystko w  ramach programu „Always 
Getting Better”, mającego na celu ulepszenie usług firmy nie tylko 
w obszarze cenowym.

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO 
MIESIĄCA 2016 ROKU
W styczniu Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy obsłużył 249 735 pa-
sażerów. Stanowi to 11% wzrost w stosunku do analogicznego mie-
siąca ubiegłego roku. Sukces ten port lotniczy zawdzięcza m.in. 
otwarciem nowych zimowych połączeń linii Wizz Air. Są wśród 
nich kursy do Aberdeen, Billund, Brukseli, Frankfurtu Hahn, Mol-
de i Reykjaviku. Dużą popularnością cieszy się też trasa do Aber-
deen obsługiwana przez Ryanair. Co ważne, do wzrostu przyczyni-
ły się nie tylko linie niskokosztowe, ale też tradycyjni przewoźnicy: 
PLL LOT, Lufthansa, SAS, Berlin Air i Finnair.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



GDZIE TO JEST?
Na południu kraju związkowego Bawaria, niedaleko granicy z Au-
strią i Szwajcarią. To jeden z głównych punktów przesiadkowych 
na lotniczej mapie Europy.

JAK DOJECHAĆ?
Samolotem Lufthansy w nieco ponad półtorej godziny. Dla zwolen-
ników transportu naziemnego informacja, która na pewno przeko-
na do lotu – samochodem podróż trwa 12 godzin.

CIEKAWOSTKI
Bawaria i jej stolica są kwintesencją niemieckości. Właśnie w Mo-
nachium znajdziecie wszystko to, co stereotypowo kojarzy Wam się 
z tym krajem: piwo, Wursty i BMW. To tu co roku odbywają się głów-
ne obchody największego na świecie święta piwa – Oktoberfest.

WARTO ZOBACZYĆ
Marienplatz (Plac Mariacki), historyczne serce miasta. Na po-
wierzchni 1km2 mieści się katedra, dwa ratusze i kolumna maryj-
na, upamiętniająca pokonanie inwazji Szwedów.

Hirschgarten, największy ogród piwny w Monachium.
Ogród Angielski to wielki i szykowny kawał zieleni w centrum 

miasta. Wewnątrz kryje się mniejszy ogród japoński i prawdziwa 
japońska herbaciarnia.

Kościół Teatynów – ta imponująca budowla sakralna mieści się 
przy Odeonsplatz.

Trzy bramy miejskie, które zachowały się z pierwotnych pięciu: 
Isartor (wschodnia), Sendlinger Tor (południowa) i Karlstor (za-
chodnia) przypominają o średniowiecznych fortyfikacjach.

Muzeum BMW przy wieżowcu BMW. Tutaj znowu tradycja spoty-
ka się z nowoczesnością – w środku można zobaczyć przedwojenne 
modele tej znanej marki.

P1, legendarny klub nocny, w  którym w  latach 80. bawili się 
Mick Jagger i Milli Vanilli, a dziś piękni i bogaci z całej Europy.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Aparat fotograficzny, a na miejscu – bilet na tramwaj. Przejażdżka 
liniami 18 i 19 to objazd po Starym Mieście. Jeśli wybieramy się na 
Oktoberfest, przydadzą się też tabletki na kaca.

EN  MUNICH
THE CAPITAL OF BAVARIA AND ONE OF THE BIGGEST AIR-
PORTS IN EUROPE. ITS ARCHITECTURE IS A COMBINATION 
OF HISTORY AND MODERNITY. ONE OF THE MOST BEAU-
TIFUL CITIES IN GERMANY. YOU WILL REACH MUNICH IN-
TERNATIONAL AIRPORT FROM GDANSK WITH LUFTHANSA 
IN 1 HOUR AND 40 MINUTES.

WHERE IS IT?
In the south of the German state of Bavaria, close to borders with 
Austria and Switzerland. It is one of the main hubs on the aviation 
map of Europe.

HOW TO GET THERE?
You will reach the city in a bit more than one and a half hour with 
Lufthansa. And a  piece of information for those who prefer road 
transport that will surely convince them to travel by plane: it takes 12 
hours to get there by car.

INTERESTING FACTS
Bavaria and its capital city are an essence of German character. It 
is precisely Munich that hides everything stereotypically associated 
with the country: beer, wursts and BMW. The main attractions of Ok-
toberfest, the largest beer festival in the world, are organized here too.

WORTH A VISIT
Marienplatz (Mary's Square) is the historical heart of the city. With 
a surface area of 1 sq km, it houses a cathedral, two city halls and the 
Mary’s Column, which commemorates resisting a Swedish invasion.
Hirschgarten, the biggest beer garden in Munich.

The English Garden is a huge and elegant park in the city centre. It 
features a smaller Japanese garden and a genuine Japanese tea house.

The Theatine Church is an impressive building located by 
Odeonsplatz.

Three city gates that have survived out of the original five ones: 
the Isartor (in the east), the Sendlinger Tor (in the south) and the 
Karlstor (in the west), which remind all passers-by of the Medieval 
fortifications.

The BWM Museum located next to the BMW skyscraper. Another 
place where tradition meets modernity. Inside, you can see pre-war 
models by the famous manufacturer.

P1 – a legendary night club visited by Mick Jagger and Milli Vanilli 
in the 80s and by the rich and young from the whole Europe today.

WHAT TO TAKE?
A camera and a tram ticket on site. A ride on lines 18 and 19 is a tour 
around the Old Town. If you plan to take part in Oktoberfest, hang-
over pills will come in handy too.

STOLICA BAWARII I JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH LOTNISK 
W EUROPIE. ARCHITEKTONICZNIE TO POŁĄCZENIE HISTORII 
Z NOWOCZESNOŚCIĄ. JEDNO Z PIĘKNIEJSZYCH MIAST 
W NIEMCZECH. Z GDAŃSKA DO MUNICH INTERNATIONAL 
AIRPORT SAMOLOTEM LUFTHANSY POLECICIE W 1H 40MIN.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

MONACHIUM



ie oszukujmy się, nikt nie przepada za odprawami i chec-
k-inem odbywającymi się przed lotem. Zawsze trzeba stać 
w kolejce. Jednak jednocześnie wszyscy mają świadomość, 

że są to niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo i kom-
fort lotu każdemu pasażerowi. To pierwsza i najbardziej widoczna 
część łańcucha zdarzeń, którego celem jest pewność, że podróżu-
jący i ich bagaże znajdą się na swoim miejscu w samolocie. 

Moim przewodnikiem po procedurze check-inu był Roman 
Głazowski, Kierownik Zmiany obsługi pasażerskiej w firmie Wel-
come Airport Services. On i  siedemdziesięciu czterech innych 

Tekst: Kajetan Kusina

N

ZANIM PASAŻEROWIE I ICH BAGAŻE BEZPIECZNIE ZNAJDĄ SIĘ 
W SAMOLOCIE, MUSZĄ ONI PRZEBYĆ KILKA ETAPÓW KONTROLI LA 
LOTNISKU. W PROCES TEN ZAANGAŻOWANA JEST NAPRAWDĘ SPORA 
GRUPA LUDZI, ALE WIDOCZNI DLA PASAŻERÓW SĄ GŁÓWNIE CI 
OBSŁUGUJĄCY PIERWSZY ETAP, CZYLI TAK ZWANY CHECK-IN.

pracowników, oczywiście w  ramach różnych zmian, są obecni 
w Porcie Lotniczym Gdańsk codziennie od 4 rano do 22:30, czyli 
zjawiają się dwie godziny przed pierwszym odlotem i  trwają na 
posterunku aż do ostatniego lotu dnia. To także oni mają najwięk-
szy kontakt z pasażerami. – Pasażerowie coraz częściej są dobrze 
przygotowani do odprawy i lotu, często odprawiają się za pomocą 
internetu, co usprawnia działania podczas odprawy, ale nieste-
ty duża część ma ciągle problem z rozmiarami bagażów – mówi 
Głazowski. – To dość kontrowersyjny problem, dlatego nasza pra-
ca często wymaga dość mocnych nerwów oraz dużych pokładów 

 CHECK-IN

Zdjęcia: Mat. Prasowe



asertywności i  dyplomacji. Staramy się pomóc jak możemy, ale 
musimy dbać o zachowanie standardów wyznaczonych przez prze-
woźników. Wszyscy nasi pracownicy komunikują się przez system 
radiowy Tetra, który przy tak rozległym terenie jak lotnisko jest 
podstawą sprawnego działania wszystkich służb – tłumaczy. 

Procedura dla pasażerów wygląda następująco: po przybyciu 
na lotnisko podróżny, który wcześniej nie odprawił się, idzie do 
stosownego stanowiska, a potem nadaje swój bagaż. Po sprawdze-
niu wymaganych dokumentów obsługa oznacza bagaż, a ten wy-
rusza w swoją osobną podróż do sortowni, z której zostanie prze-
transportowany do luku bagażowego samolotu. Po tym wszystkim 
pasażer może spokojnie ruszyć do kontroli bezpieczeństwa, gdzie 
wraz z bagażem podręcznym zostanie sprawdzony przez  pracow-
ników Służby Ochrony Lotniska (o  której pisaliśmy w  jednym 
z  poprzednich wydań „Live&Travel”). Po tym szybkim procesie 
może znaleźć się już w części zastrzeżonej lotniska. Jeśli odlatu-
je do kraju strefy Schengen nie czeka go dodatkowa weryfikacja, 
w przeciwnym razie potrzebna jest jeszcze kontrola paszportowa. 
Tuż przed wejściem do samolotu podróżny odbywa jeszcze jedno 
spotkanie z  ekipą obsługi pasażera. Przy tak zwanych gate'ach 
ostatecznie weryfikowana jest lista pasażerów i zgodność ich kart 
pokładowych. 

Osoby zajmujące się obsługą pasażera przygotowane są do kon-
taktu z różnorodnymi pasażerami. Podstawą wśród nich jest zna-
jomość języka angielskiego, ale wielu pracowników mówi płynnie 
w dwóch lub nawet trzech językach. Posługują się francuskim, hisz-
pańskim, niemieckim, rosyjskim, fińskim, tureckim czy chorwac-
kim. Wiele osób związanych jest z gdańskim portem lotniczym już 
od kilku lat. W czasie swojej wizyty miałem okazję poznać dwie 
urocze panie zajmujące się obsługą klienta, które pracują na lotni-
sku kolejno od czterech i dziewięciu lat i są przygotowane na wiele 

sytuacji niestandardowych. Między innymi to one udzielają wszel-
kiej informacji i pomocy w przypadku odwołania lotu lub innych 
nieregularności związanych z podróżą. 

Jeśli jeszcze kiedyś będziecie chcieli narzekać na procedury 
obowiązujące na lotnisku to przypomnijcie sobie, że wszystko to 
odbywa się w trosce o wasz komfort i bezpieczeństwo, za które od-
powiedzialny jest sztab ciężko pracujących fachowców. 

EN  CHECK-IN

BEFORE PASSENGERS AND THEIR BAGGAGE FIND 
THEMSELVES SAFELY IN THE AIRCRAFT, THEY HAVE 
TO UNDERGO SEVERAL STAGES OF CONTROL AT THE 
AIRPORT. A REALLY LARGE GROUP OF PEOPLE IS 
INVOLVED IN THE PROCESS, BUT PASSENGERS HAVE 
CONTACT MAINLY WITH THOSE WHO ARE RESPONSIBLE 
FOR THE FIRST STAGE, THE SO-CALLED CHECK-IN.

Let’s be honest, no one likes check-in procedures before the flight. 
You always have to stand in a queue. But at the same time every-
one knows that these are necessary elements that ensure safe and 
comfortable flight to each passenger. It is the first and the most 
visible part of the whole chain of events whose aim is to make sure 
that travellers and their baggage find themselves at the right place 
in the aircraft.

I am guided through the check-in procedure by Roman Głazows-
ki, passenger service shift manager at Welcome Airport Services. 
He and seventy-four other employees (of course during differ-
ent shifts) are present at Gdansk Airport from 4 am to 10.30 pm, 
which means they come to the airport two hours before the first 



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

departure and remain at their posts to the last flight of the day. It 
is they who have the closest contact with passengers. “Passengers 
are becoming more and more thoroughly prepared for the check-
in procedure and the flight, they often check in online, which 
improves the procedure at the airport, but, unfortunately, many 
of them still have problems with the size of their baggage,” says 
Głazowski. “It is a rather controversial problem, which is why our 
job often demands quite strong nerves and huge reserves of as-
sertiveness and diplomacy. We do our best to help, but we have to 
maintain standards established by the carriers. All of our employ-
ees communicate through the Tetra radio system, which is funda-
mental for smooth operation of all services in such a vast area as 
an airport,” he explains.

The procedure for passengers looks as follows: after their ar-
rival at the airport, passengers who have not checked in online 
approach the appropriate counter and hand over their baggage. 
Having checked the necessary documents, the agent seals the 
baggage, which begins its own, separate journey to the sorting 
area, from which it is further transported to the aircraft’s cargo 
hold. After all that, passengers can head towards the security 
check, where they and their hand baggage is checked by Airport 
Security Service Agents (about whom we wrote in one of the pre-
vious issues of Live&Travel). After this quick process, they can 

enter the restricted part of the airport. If they fly to a country of 
the Schengen Area, they do not have to undergo any additional 
verification. Otherwise, there is an obligatory passport control. 
Right before they board the aircraft, passengers have one more 
meeting with the passenger service agents. At the so-called gates, 
the list of passengers and the conformity of their boarding passes 
are definitively verified.

Those who are responsible for passenger service are prepared 
for contact with various passengers. Knowledge of English is the 
foundation among all of them, but many employees speak two or 
even three languages fluently. They use French, Spanish, German, 
Russian, Finnish, Turkish or Croatian. Many of them have been 
working at the airport in Gdansk for several years. During my 
visit, I had a chance to meet two charming ladies responsible for 
passenger service. They have worked at the airport for four and 
nine years respectively and are prepared for many non-standard 
situations. Among others, it is they who provide passengers with 
information and help in the case of cancelled flights or other irreg-
ularities as regards their journey.

If you ever feel like complaining about the procedures followed 
at the airport, think about the fact that they all take place out of 
concern for your comfort and safety, the responsibility for which 
rests with a whole panel of hard-working specialists.



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




