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JACEK ROZENEK

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

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

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

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

to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

E N G L I S H T E X T

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

to impress others. And 
when he knows some-

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

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

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

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering 

round different media he 
has learnt that know-

ledge is not useful. It is 
not even recommended. 

Besides, is it only the 
case with the media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

FOT. MAT. PRASOWE

E N G L I S H T E X T

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

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.
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PISZĄ DLA NAS

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

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

tatuaże, Depeche Mode 
i Titusa z Acid Drinkers. 

Na co dzień otacza się 
przyjaciółmi, mężem 
i swoim największym 

szczęściem, kotem Bo-
bem. Bezgranicznie odda-

na miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

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

its very heart, Paris. She 
loves biographical books, 
documentaries, tattoos, 

Depeche Mode and 
Titus, leader of the Acid 

Drinkers band. She 
normally surrounds herself 
with friends, her husband 
and her precious cat Bob. 

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.





ZDJĘCIA
Monika Szałek

Musi być rozsądną dziewczyną, 
bo jako „cappuccino girl” nie było 

jej łatwo. Ale teraz będzie już 
z górki. Omenaa Mensah.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

STYLIZACJA
Zosia Ślotała
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Wiesz jaki jest dziś dzień?
3 lutego.

Dzień świstaka. Oglądałaś film?
Oglądałam. Bohaterowi zatrzymuje się 
czas i każdego dnia przeżywa to samo.

Bill Murray grał tam prezentera pogody, 
który jechał do zapadłej mieściny, 
w której świętowano ów Dzień Świstaka 
i nieoczekiwanie ta doba zaczęła mu się 
zapętlać. Mówię o tym nie bez powodu, 
bo podliczyłem twoje aktywności 
i pomyślałem, że tobie przydałoby się 
zapętlić parę dni.
Okej. Ciekawe, że podliczyłeś, bo ja się 
nad tym nie zastanawiałam specjalnie.

Naliczyłem osiem aktywności: córka, 
praca w TV, szkolenia, doktorat, 
książka, Ammadora, Omenaa Foundation 
i czasem konferansjerka.
Dużo, nie? Ale ósemka jest szczęśliwa. 
Zobacz, co ja tutaj mam (pokazuje bran-
soletkę ze znakiem nieskończoności). Do-
stałam od przyjaciółek kiedy wydawałam 
pierwszą poważną książkę, żeby sukces 
trwał nieprzerwalnie.

Chciałabyś, żeby ci się doba zapętliła?
Raczej nie. Owszem, stale brakuje mi cza-
su, ale lubię to, że każdy dzień jest inny od 
poprzedniego. Wolałabym chyba sytuację, 
w której mogłabym się sklonować. Gdyby 
mogła powstać druga taka sama Omenaa 
mogłabym załatwić drugie tyle spraw.

Gdyby było cię dwie to nie mogłabyś 
kontrolować tej drugiej, ona nie 
mogłaby kontrolować ciebie i nic by 
z tego nie wyszło.
Tu się pojawia coś bardzo ważnego, 
a mianowicie dobre zarządzanie. Prowa-
dząc jakąkolwiek działalność w pewnym 
momencie zdajesz sobie sprawę, że czas 
zatrudniać profesjonalistów. W życiu biz-
nesowym jest tak, że zatrudniając kogoś 
nie do końca profesjonalnego trzeba za  
to tak naprawdę zapłacić podwójnie.  
A ta druga Omenaa byłaby równie profe-
sjonalna jak ja (śmiech). Tak jak osoby, 
z którymi współpracuję. Czasami sobie 
o czymś w nocy przypomnę i nie ma pro-
blemu, żebym o później porze napisała  
do nich SMS-a.

Trzymasz wszystkich na posterunku 24 
godziny na dobę?
Czasami tak. Ja też jestem 24 godziny na 
dobę w pracy, więc jeśli ktoś decyduje się 
na pracę ze mną wiedzieć jest gotowy na 
takie niespodzianki. .

Nie przeginasz z brakiem czasu 
wolnego?
Nie, bo bardzo lubię to co robię. W między-
czasie oczywiście odpoczywam. Podró-
żując do Afryki realizuję swoje marzenie 
związane z budową szkoły i aplikacją, 
o której liczę, że stworzy modę na pomaga-
nie, ale też bardzo dobrze się tam czuję.

Jak cię przyjęto w Afryce?
Cudownie. Przy moim typie urody zawsze 
czuję na sobie spojrzenia. Tak jest od za-
wsze. Na początku wynikało to z tego, że 
byłam w tej szerokości geograficznej bar-
dzo egzotyczna, później dlatego, że pracu-
jąc w mediach stałam się osobą publiczną. 
Myślałam, że w Afryce będę wyglądała 
swojsko, normalnie. Ale nic z tego. Jestem 
wysoka, szczupła, do tego jak na Afrykań-
czyków mam jasny kolor skóry. Nie mówię 
czystym angielskim, tylko zaciągam tro-
chę ze wschodu. Jestem tam zbyt europej-
ska. Dziewczyny zatrzymywały mnie na 
ulicy i podziwiały mój kolor skóry.  
One tam używają preparatów do wybie-
lania skóry, więc ja – kawa z mlekiem – 
jestem dla nich ideałem. Mówią na mnie 
„cappuccino girl”.

Przyjęli cię jak królową?
Tak! Sam król Ghany uświadomił mi, że 
pochodzę z rodziny arystokratycznej. Mój 
tata mi o tym nie powiedział. Opoku-Ware, 
tak nazywa się mój ojciec, to podobno 
zawsze imię mężczyzny związanego z ro-
dziną królewską. Nie wiedziałam o tym 
wcześniej. Zadzwoniłam do taty, powie-
działam mu, że sam król mówi, że ma 
związki z rodziną królewską, a on na to, że 
wie, tylko mi nie opowiadał o tym nigdy, 
bo co to zmienia? No i rzeczywiście – tak 
naprawdę nie zmienia nic.

Czujesz w sobie błękitną krew?
Nie. Ale czuję co innego. Ród Ashanti 
zajmował historycznie bardzo dużą część 
Afryki Zachodniej. Członkowie słynęli 
z wydobycia złota, bo w Ghanie jest go bar-
dzo dużo. Ashanti to bardzo dumni ludzie. 
Powiem szczerze: jak sobie przypominam 
tę ich historię i słowa, które mi zawsze jako 
małej dziewczynce wpajał mój tata, który 
powtarzał, że mam być dumna ze swojego 
koloru skóry, pochodzenia, imienia – czu-
ję tę dumę. Czasami ludzie mi mówią, że 
jestem dumna. I jestem! Nie mam się czego 
wstydzić. Niektóre kolorowe dziewczyny 
w Europie najchętniej by się wybieliły, a ja 
w drugą stronę – z tej urody zrobiłam atut.

Kilka lat temu w telewizji było  
to coś zupełnie nowego.

Bardzo nowego. Pan Mariusz Walter, który 
mnie zatrudniał 12 lat temu, już wtedy 
miał pomysł na europejską telewizję, 
chciał stworzyć nową jakość. Zatrudnił 
do prognozy pogody dziewczynę o egzo-
tycznej urodzie. Umówmy się – prognozę 
pogody niby oglądają wszyscy, ale głównie 
starsze osoby, które nie zawsze są toleran-
cyjne. Ale ci widzowie przyzwyczaili się 
do mnie. Staruszki bardzo mnie lubią: „o, 
pani Omenaa! Co słychać, co się będzie 
działo dzisiaj w telewizji?”. Panie są zawsze 
uśmiechnięte i zadowolone, panowie za-
wsze narzekają. A ja w drugą stronę – nie 
lubię narzekać. Uważam, że jeśli ktoś chce 
coś zrobić to powinien szukać na to sposo-
bu, a nie wytłumaczenia. Z tym polskim 
narzekaniem się kompletnie nie utożsa-
miam i bardzo tego nie lubię. 

Przełom marca i kwietnia to premiera 
twojej nowej książki.
Nawet koniec kwietnia. Przygotowuję się 
do wydania takiej ambitnej, trochę kon-
trowersyjnej książki. Trochę się z wami 
rozprawię (śmiech).

Tytuł: „Gorzka czekolada”.
Wszystko na temat tego, jakie jest moje 
życie. Czekolada jest słodka, ale ta gorzka 
jest zdrowsza. W życiu trzeba trochę gorz-
kich chwil, żeby mogło być później słodko.

Powiedziałaś, że rozprawisz się z nami 
– było aż tak źle?
Czasami było bardzo zabawnie. Czasami 
bardzo źle i przykro. Tak naprawdę na koń-
cu, czyli teraz, to śmieję się z tych wszyst-
kich, którzy kiedyś śmiali się ze mnie.

Teraz patrzysz na nich z pozycji siły.
Ci, którzy mnie wyszydzali, gdzieś prze-
padli. Piotr Walter kiedyś mi powiedział: 
„pani nawet nie wie jak wiele osób chciało-
by być na pani miejscu”.

Dużo było takich nienawistników, 
którzy zaszli ci za skórę?
Jasne, że tak. Wiesz w czym jest problem? 
Kiedyś byłam za granicą, na jakimś spo-
tkaniu biznesowym, i jeden z uczestników 
opowiedział, że na jakimś zebraniu poznał 
bardzo inteligentną kobietę, która mu 
powiedziała, na czym polega jej problem: 
„I’m woman, I’m black, I have brain”. Ja 
powinnam do tego dorzucić jeszcze, że 
jestem atrakcyjną kobietą. I już nawet 
nie chodzi o kolor skóry, ale po prostu 
o pryzmat aparycji, wizualności, przez 
który jestem postrzegana. Wiele sprytu 
mnie kosztuje, żeby wydobyć to, co jest 
niewidzialne. Ale jak już to wydobędę, to 
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przy pomocy tego, co jest widzialne, mogę 
zrobić dobry biznes (śmiech).

W książce rozprawiasz się z nami,  
czyli z kim?
Jeśli pytasz o to, czy rozprawiam się z face-
tami, to jeszcze nie w tej książce. Jesteście 
kochani, uroczy (śmiech). W książce bę-

dzie przede wszystkim dużo różnych aneg-
dot związanych z moją pracą, początkami, 
z tym, jak na to wszystko wpływała moja 
egzotyczna uroda. Jest trochę opowieści 
o tym, jak moja mama poznała ojca i zako-
chali się w sobie, i o tym, jak wtedy się żyło 
w takiej rodzinie. Są też świeże historie, 
choćby z ostatniej podróży do Afryki, ale 
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Owszem, stale 
brakuje mi czasu, 

ale lubię to, że każdy 
dzień jest inny od 

poprzedniego. 



opisałam też sytuacje codzienne, zwykłe, 
jakie mnie dotykają w pracy – zazdrość 
i torpedowanie naprawdę fajnych pomy-
słów tylko dlatego, że ktoś jest kobietą. 
A z drugiej strony – powiedzmy szczerze – 
w niektórych kwestiach jest mi łatwiej wła-
śnie dlatego, że jestem kobietą. Kobietom 
się nie odmawia i więcej się im wybacza 
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(śmiech) Ale zaznaczam – tylko w niektó-
rych. Kolorowemu facetowi zawsze będzie 
trudniej, będzie bardziej piętnowany. 
Poza tym jak sobie popatrzymy, to więcej 
rasistów jest pośród mężczyzn niż pośród 
kobiet. Matka, której syn jest na przykład 
gejem, zawsze to zaakceptuje, bo to jej 
syn! Ojcu jest zawsze znacznie trudniej to 
przełknąć. Jeśli spotykały mnie ze strony 
ludzi jakieś oznaki rasizmu, to raczej od 
mężczyzn. Od kobiet – w mniejszym stop-
niu i bardziej była to zazdrość. Chociaż ja 
bardzo lubię pracować z kobietami. Polki 
są bardzo przedsiębiorcze, potrafią myśleć 
w jednym czasie o kilku sprawach.

Ten rasizm, o którym wspominałaś  
– czy to się zmienia? Pociesz mnie.
Pocieszam cię. Zmienia się. Coraz więcej 
osób o egzotycznej urodzie pojawia się 
w mediach, wystarczy choćby przejrzeć 
wszystkie talent show. Z drugiej strony 
dane statystyczne pokazują, że taki  
przeciętny Kowalski to kolorowych nieko-
niecznie... Ale Polacy coraz więcej podró-
żują. Mam mnóstwo znajomych, którzy 
mieszkają w różnych częściach świata. 
Oni widzą człowieka, nie jego aparycję.  
To jest fajne – mamy otwartą przestrzeń, 
możemy poznawać, podróżować. Media 
też pomagają, aczkolwiek uważam, że nie 
do końca spełniają funkcję edukacyjną po-
kazując świat takim, jaki jest. Brakuje mi 
trochę takiego spojrzenia, jakie jest w CNN 
czy BBC, gdzie jest mnóstwo świetnych 
programów na temat biznesu w Afryce, 
sztuki w Azji, ogólnie na temat świata. My 
się strasznie mocno skupiamy na Europie, 
myśląc, że jest to początek i koniec, a bar-
dzo mało wychodzimy  
poza Schengen.

Nie masz czasami tak, że jesteś zmęczo-
na obecnością wszystkich ludzi dookoła, 
chciałabyś położyć się w wannie, prze-
stać odbierać telefony i maile i odpocząć 
od tego całego zgiełku?
Założyłam sobie, że 2015 będzie dla mnie 
trudnym zawodowo rokiem. Mam dużo 
projektów, które są wymagające, ale liczę, 
że owoce tego będę mogła zebrać pod ko-
niec roku i na początku przyszłego. Jeśli 
uda się wykonać 70% planów to będzie 
sukces. Nie mogę być więc zmęczona. Poza 
tym staram się otaczać ludźmi, których lu-
bię, to gwarantuje sukces. I żeby pracować 
u mnie trzeba być po prostu dobrym. Jeśli 
wiem, że ktoś nie do końca sprosta moim 
wymaganiom, to nie współpracuję. Bazuję 
na profesjonalizmie, zawsze mam podpisa-
ne umowy. Staram się działać na podstawie 
tego, co mam gdzieś spisane. Umowy są na 

zły czas. Mam też swój zespół prawny, któ-
ry nad tym czuwa. Szczególnie ważne jest 
to przy pracy w fundacji, a na jej sukcesie 
naprawdę mi zależy. Wiesz, jest tak, że na 
100 prognoz pogody nie sprawdzą się dwie 
i ludzie ci akurat te dwie zapamiętają, po-
mijając pozostałe 98. Dlatego zawsze mam 
plan B. Muszę być rozsądną dziewczyną.

I wydzwaniasz do swoich pracowników 
po nocach.
Nie, piszę SMS-y (śmiech). Oni do mnie też 
nie dzwonią.

Boją się szefowej?
Nie, bez przesady. Jak coś nie działa to sta-
ramy się raczej rozmawiać szczerze. Poza 
tym, umówmy się – ci którzy kiedykolwiek 
prowadzili jakiś biznes wiedzą, że znacz-
nie łatwiej jest być pracownikiem, bo na 
głowie szefa tak naprawdę jest wszystko, 
jest odpowiedzialny za firmę, projekty itd. 
A pracownik ma jedynie wytyczone zada-
nia, cele, które ma zrealizować. 

Specjalne podziękowania dla hotelu H15 
(www.h15boutiqueapartments.com)  
za udostępnienie wnętrz na potrzeby  
sesji zdjęciowej.

E N G L I S H T E X T

Reasonable girl
She has to be reasonable because she 
did not have it easy as a “cappuccino 
girl”. But it’s all downhill from here. 
Omenaa Mensah.

You know what day it is today?
3 February.

Groundhog Day. Have you seen the film?
Yes, I have. Time stops for the main charac-
ter, and he goes through the same every day.

Bill Murray played a weatherman who 
was travelling to some hole where they 
celebrated this Groundhog Day, and sud-
denly he got caught in a time loop. And 
I’m talking about it not without reason 
because I’ve counted your activities and 
thought that you could use a time loop 
for several days.
OK. It’s interesting you counted that be-
cause I’ve never paid much attention to it.

I counted eight activities: your  
daughter, working in TV, courses, 
doctorate, book, Ammadora, Omenaa 
Foundation and sometimes acting as 
a master of ceremonies.



Quite a lot, isn’t it? But eight is a lucky 
number. Look what I have here. (She 
shows a bracelet with the infinity symbol.) 
I got it from my friend when I was publish-
ing my first serious book so that my suc-
cess would be infinite.

Would you like to experience a time loop?
I think I wouldn’t. You’re right, I always 
lack time, but I like it that each day is 
different than the previous one. I’d rath-
er want a possibility of cloning myself. 
If another, identical Omenaa could be 
made, I’d be able to deal with twice as 
many matters.

If there were two Omenaas, you couldn’t 
control the second one, she couldn’t 
control you, and it would all come  
to nothing.
And here you tackled a very important 
thing, meaning good management. When 
you run any kind of business, there comes 
a moment when you realize it’s time to hire 
professionals. When you hire someone 
who is not entirely professional in business 
life, you have to pay double. And the sec-
ond Omenaa would be as professional as 
I am. (laughs) Just like the people I work 
with. I sometimes remember something 
at night, and there’s no problem in texting 
any of them in the late hours.

Do you keep them at their post twenty-
four hours a day?
I sometimes do. I’m at work twenty-four 
hours a day, too, so if someone decides to 
work with me, they should be ready for 
such surprises.

Don’t you go over the top with your  
lack of free time?
No, because I like what I do. But I obvious-
ly rest in the meantime too. When I travel 
to Africa, I realize my dream of building 
a school and creating an application that 
I believe would start a fashion for helping. 
But I also feel very good there.

How did they receive you in Africa?
Wonderfully. With my type of beauty, I al-
ways feel people looking at me. It’s always 
been like that. Firstly, it was because I was 
very exotic in this part of the world. And 
later it was due to the fact that, working 
in the media, I became a public person. 
I thought I’d look normal in Africa. But no 
way. I’m tall, slim and, compared to Afri-
cans, light-coloured. I don’t speak perfect 
English but have a slightly eastern accent. 
I’m too European. Girls approached me 
in the street and admired the colour of 

my skin. They use various preparations to 
whiten their skin there so they considered 
me, the colour of coffee with milk, ideal. 
They call me “cappuccino girl”.

Did they receive you like a queen?
Yes! The king of Ghana himself made me 
realize I come from an aristocratic family. 
My father have never told me that. They 
say the name Opoku-Ware, as my father’s 
called, is always given to a man connected 
with the royal family. I hadn’t known that 
before. I called my father and told him 
that the king himself said I had links with 
the royal family, and he said he knew but 
had never told me because what would 
it change? And indeed, it really doesn’t 
change anything.

Do you feel this blue blood in your veins?
No, I don’t. But I feel something else. The 
Ashanti people historically occupied 
a very large part of Western Africa. They 
were famous for extracting gold as Ghana 
has rich deposits of this metal. Ashanti are 
a very proud nation. To be honest, when 
I think about their history and the things 
my father was teaching me as a little girl, 
his repeated words that I should be proud 
of the colour of my skin, my origins and 
my name, I feel this pride. People some-
times tell me I’m proud. And I am! I have 
nothing to be ashamed of. Some non-white 
girls in Europe would most readily whiten 
their skin, and I quite the opposite, I’ve 
made it my asset.

It was something completely new in 
television several years ago.
Yes, it was. Mariusz Walter, who employed 
me 12 years ago, already then had an idea for 
a European television. He wanted to take it to 
a new level. He hired a girl with exotic looks 
as a weather forecaster. Let’s face it, all of us 
supposedly watch weather forecasts, but it’s 
mainly watched by elderly people who aren’t 
always that tolerant. But those viewers got 
used to me. Old ladies like me. They shout, 
“Oh, Omenaa! How are you? What’s going to 
be there on TV today?” Ladies are always glad 
and smile, and men always complain. And I, 
the other way round, don’t like complaining. 
I think that if someone wants to do some-
thing, they should look for a means to do it, 
not for excuses. I don’t identify with this Pol-
ish complaining at all, and I really don’t like it.

Your new book will be premiered at the 
turn of March and April.
The end of April, actually. I’m preparing to 
publish an ambitious, a slightly controversial 
book. I’m going to crush you a bit. (laughs)

The title: Bitter Chocolate.
Everything on the subject of what my life 
looks like. Chocolate is sweet, but bitter 
chocolate is healthier. There have to be 
some bitter moments in life so that it can 
get sweet afterwards.

You said you’re going to crush us. Was it 
really so bad?
It was very funny sometimes. And some-
times it was bad and unpleasant. In the 
end, that is now, I actually laugh at all 
those who once laughed at me.

Now you look at them from a position of 
strength.
Those who derided me disappeared some-
where. Piotr Walter once told me: “you 
don’t even realize how many people would 
like to be in your place”.

Were there many people filled with ha-
tred who got under your skin?
Of course there were. You know what’s the 
problem? I was abroad once in some business 
meeting and one of its participants said that 
he’d met a very intelligent woman once who 
had told him what her problem was about, 
“I’m woman, I’m black, I have brain”. And 
I should add that I’m an attractive woman to 
all that. And it’s not even about the colour 
of my skin, but simply about the prism of 
appearance and visuality through which I’m 
looked at. It costs me much cunning to bring 
out what’s invisible. But once I’ve actually 
brought it out, I can do good business with the 
use of things that are visible. (Laughs)

In your book you crush us, meaning who?
If you’re asking whether I crush men, it’s 
not in this book yet. Men are sweet and 
lovely. (laughs) The book will be most of 
all filled with various anecdotes related 
to my work and beginnings and to the 
influence my exotic beauty had on all that. 
There are several stories about how my 
mother met my father and how they fell in 
love with each other and what it was like to 
live in such a family. There are also fresh 
stories, like for example the one about my 
last journey to Africa, but I also described 
everyday, normal situations that affect me 
at work: jealousy and torpedoing really 
nice ideas just because I’m a woman. But 
on the other hand, let’s be frank, I have 
it easier sometimes precisely because of 
the fact that I’m a woman. As they say, you 
shouldn’t deny women. They’re more often 
forgiven, too. (Laughs) But let me stress it 
again, it’s not always the case. A non-white 
man will always find it more difficult, he’ll 
always be more stigmatized. Besides, to 

STREFA VIP / VIP ZONE

20



21



look into it, we would see that there are 
more racists among men than among 
women. A mother whose son is gay will 
always accept it because it’s her son! It’s 
always much more difficult to swallow for 
fathers. When I experienced signs of rac-
ism from people, it was mainly from men. 
In the case of women, it was to a much lesser 
degree, and it was mainly jealousy. Although 
I like working with women a lot. Polish women 
are very enterprising. They can think about 
many things at the same time.

This racism you mentioned, does it 
change? Cheer me up.
I will. It does change. More and more people 
with exotic looks appear in the media, see for 
example all kinds of talent shows. On the oth-
er hand, statistical data show that an average 
Pole doesn’t particularly tolerate non-white 
people... But Poles travel more and more 
often. I have many friends who live in various 
parts of the world. They see a man, not his ap-
pearance. And it’s nice. We have a wide-open 
space, we can travel and get to know other cul-
tures. The media help as well, but I think that 

they don’t entirely fulfil their educational role 
showing the world as it is. What they lack is 
a kind of outlook found in CNN or BBC, which 
have lots of excellent programmes about 
business in Africa, arts in Asia and, generally, 
about the world. We focus a lot on Europe and 
think that it’s the beginning and the end. We 
rarely go beyond the Schengen Area.

Don’t you sometimes feel tired of the 
presence of all those people around 
you? Don’t you sometimes want to lie 
in a bath, stop taking phone calls and 
e-mails and have a rest from this whole 
hustle and bustle?
I’ve decided that 2015 will be a profession-
ally difficult year for me. I have many de-
manding projects but hope that I’ll be able 
to enjoy their fruit towards the end of this 
year and at the beginning of the next one. 
If I manage to carry out 70% of my plans, 
it will be a success. So I can’t be tired. Be-
sides, I try to surround myself with people 
I like, which guarantees success. To work 
with me, one simply has to be good. When 
I know someone isn’t really able to meet my 
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requirements, I don’t cooperate with them. 
I rely on professionalism, I always sign 
agreements. I try to work on the basis of 
something I have in writing. Agreements are 
for bad times. I also have a legal team who 
looks after all that. It’s especially important 
for my work in the foundation, and I really 
care about its success. You know, two out of 
100 forecasts don’t come true, but people 
will remember exactly these two and forget 
about other 98 ones. Which is why I always 
have plan B. I have to be a reasonable girl.

And you call your employees at nights.
No, I text them. (laughs) They call me too.

Are they afraid of their boss?
No, come on. When something doesn’t work 
as it should, we try to talk openly. Besides, 
let’s face it, those who have conducted any 
kind of business ever know that it’s much 
easier to be an employee because it’s the boss 
who has everything on his shoulders. He’s 
responsible for the company, projects and so 
on. And employees just have specific tasks 
and aims they have to achieve. 
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R AJ
NA WŁASNYM PODWÓRKU

TRY NIDAD I TOBAGO

Trynidad i Tobago to karaibskie wyspy położone tylko 11 
km na północ od Wenezueli. Jest to kraj bardzo różnorodny 

kulturowo, gdzie bujna historia wymieszała w obrębie 
jednej wyspy Afrykanów, Hindusów, Azjatów i przybyszów 
z Europy. Jest to miejsce, gdzie każda tradycja ma swoje 
prawa, gdzie ludzie uczestniczą w różnych wydarzeniach 

w harmonii, bez względu na pochodzenie. Kiedy ktoś mówi 
o pięknych, tropikalnych miejscach na ziemi to opisuje 
Trynidad i Tobago: słońce, błękitne wody, piaszczyste 

plaże, wodospady, kolibry i palmy. Raj na ziemi.

TEKST
Ania Orłowska

www.theorlowska.com

ZDJĘCIA
Kerron Riley

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 27
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S
pędziłam w tym kraju dwa tygodnie 
wakacji i zakochałam się w nim bez 
opamiętania, do takiego stopnia, że 
postanowiłam tam zamieszkać. 

Tam też poznałam utalentowanego fotografa 
Kerrona Rileya. Urodzony na wyspach 
fotograf fashion i lifestyle spędził wiele czasu 
w Stanach Zjednoczonych i powrócił po 
latach do swojego rodzinnego domu. Często 
opowiadał jak bardzo zachwycił się tym 
krajem na nowo. Jego fotografie wypełniły 
kolory i kształty całkowicie różne od tych 
z wielkich aglomeracji. Na jego zdjęciach 
pojawiły się piękne, egzotyczne kobiety, 
a sesje zdjęciowe odbywały się głównie 
w tropikalnych plenerach. Fotografie są 
dowodem na to, jak niesamowicie piękny 
i różnorodny jest ten kraj.

Życie jak na zachodzie
Styl życia na większej wyspie Trynidad 
jest bardzo podobny do europejskiego. To 
kraj stosunkowo bogaty. Zasoby naturalne, 
jak ropa czy naturalny asfalt wydobywany 
z jeziora asfaltowego, jednego z trzech istnie-
jących na świecie, pozwalają na ciągły rozwój 
gospodarczy. Ludzie idą rano do pracy, stoją 
w korkach ulicznych, po pracy spotykają 
się z przyjaciółmi w restauracjach i barach, 
a zakupy robią w dużych supermarketach. 
Na wyspach są dwie pory roku: deszczowa 
i sucha. Temperatury utrzymują się około 
30 stopni w dzień i powyżej 20 stopni nocą 
przez cały rok. To sprawia, że życie toczy 
się wolniej. Gorące słońce nie pozwala na 
szybkie spacery, a wszystkie pomieszczenia 
mają włączoną klimatyzację. Jest jednak coś, 
co pomaga znosić upały – karaibskie plaże 
w zasięgu ręki. Jak taki styl życia wpływa na 
Kerrona? – Dla fotografa życie na wyspie to 
nieograniczone możliwości uchwycenia tego 
co jest piękne. Codziennie i wszędzie „coś” 
przykuwa moją uwagę – mówi.

Szczęście w słońcu
– Trynidadczycy są uznawani za jeden 
z najszczęśliwszych narodów. Rano budzi nas 
słońce, a dzień żegnamy zachodem słońca 
nad oceanem. W tej prostocie znajdujemy 
szczęście – twierdzi Kerron.   Ważną częścią 
kultury mieszkańców Trynidadu i Tobago jest 
rozrywka. Największe na wyspach wyda-
rzenie roku, jakim jest karnawał, przyciąga 
tysiące turystów z każdego zakątka świata. 
Dla Kerrona karnawał jest jedynym w swoim 
rodzaju wydarzeniem pełnym kolorów, 
osobowości i emocji, które uwiecznia na 
swoich zdjęciach. Dla fotografa jest to okazja 
by uchwycić radość i niczym nieskrępowa-
ne ruchy ciała, a jednocześnie brać udział 
w tej zabawie. Karnawał w Trynidadzie 
byłby na pewno dla każdego niesamowitym 

przeżyciem. Trwa on przez dwa dni, ponie-
działek i wtorek przed środą popielcową. Pa-
rada tysięcy osób przechodzi przez stolicę 
kraju w kostiumach karnawałowych, które 
są skąpe i przypominają stroje kąpielowe 
upiększone błyskotkami i piórami, bardzo 
piękne i różnorodne. Ludzie paradują przez 
dwa dni od rana do zmierzchu i tańczą do 
trynidadzkiej muzyki soca. Trzeba dodać, 
że taniec jest bardzo specyficzny. Dla nas 
Polaków może wyglądać wyzywająco. Ogól-
nie rzecz biorąc jest to niezwykłe przeżycie 
– dwa dni wypełnione są jedynie radością, 
muzyką i słońcem.

Tobago
Po tak wyczerpujących kilku dniach zabawy 
warto odpocząć na plażach Tobago. Zazwy-
czaj gdy nadchodzi weekend wiele osób wyru-
sza na sąsiednią, mniejszą wyspę. Można tam 
dotrzeć promem w ciągu dwóch i pół godziny 

Spędziłam 
w tym kraju dwa 
tygodnie wakacji 

i zakochałam 
się w nim bez 

opamiętania, do 
takiego stopnia, 
że postanowiłam 
tam zamieszkać. 

Tam też poznałam 
utalentowanego 

fotografa Kerrona 
Rileya. 
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lub samolotem. Lot trwa dwadzieścia minut. 
Odwiedzającym polecam transport wodny 
ze względu na piękne widoki. W Tobago 
wszystko toczy się innym tempem. Błękit 
wody i białe plaże przyciągają turystów 
z całego świata. Trynidadczycy również 
traktują wyspę jak miejsce wypoczynkowe. 
– To raj na własnym podwórku. Naturalne, 
nienaruszone piękno karaibskiej wyspy – 
opisuje Kerron. Co tydzień, w niedzielny 
wieczór, odbywa się impreza zwana „sun-
day school”, gdzie wszyscy przebywający 
na wyspie, rybak czy turysta, bawią się 
razem przy dźwiękach steelpan.

Nie byłoby nic dziwnego w tej opowieści, 
gdyby nie fakt, że Kerron obecnie mieszka 
w Polsce. Kontynuuje tu swoją pracę foto-
grafa. Tym razem odkrywa uroki naszego 
kraju. Jak sam mówi: – Patrzę na wszystko 
z zaciekawieniem i dostrzegam wiele intere-
sujących miejsc, krajobrazów i ludzi...

Jego różnorodne zdjęcia można  
podziwiać na stronie internetowej:  
www.kerronrileyphotography.com 

E N G L I S H T E X T

Paradise in your own backyard
Trinidad and Tobago are Caribbean islands 
situated only 11 km to the north of Venezuela. 
They form an extremely culturally diverse 
country, whose rich history mixed Africans, 
Indians, Asians and people coming from 
Europe on one island. It is a place where each 
tradition has its own rights and where people 
participate in various events in harmony, 
regardless of their origin. When someone 
talks about beautiful, tropical places on earth, 
they describe Trinidad and Tobago: sunlight, 
sky-blue water, sandy beaches, waterfalls, 
hummingbirds and palms. A paradise on earth.

I spent two weeks of my holiday in this coun-
try and fell head over heels in love with it. The 
feeling was so strong that I decided to move 
there. This is where I also met Kerron Riley, 
a talented photographer. Born on the islands, 
the fashion and lifestyle photographer spent 
much time in the United States and years 
later came back to his family home. He often 
told me how this country delighted him anew. 
When he returned, his photographs filled 
with colours and shapes that were completely 
different from those found in huge conurba-
tions. He started photographing young, exotic 
women, and his photo sessions took place 
mainly in the tropical open air. The photos 
prove the amazing beauty and diversity 
offered by the country.

Living like in the West
The lifestyle on Trinidad, the larger island, is 
quite similar to the European one.  
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It is a relatively rich country. Its natural 
resources, like oil or natural asphalt mined 
from an asphalt lake, one of the three lakes 
of this kind in the world, allow continued 
economic development. People go to work 
in the morning, get stuck in traffic jams, 
meet their friends in bars and restaurants 
after work and do the shopping in large 
supermarkets. There are two seasons of 
the year on the islands: the rainy season 
and the dry one. Temperatures remain at 
the level of around 30 degrees by day and 
above 20 degrees at night throughout the 
whole year. Such conditions slow down the 
pace of life. Hot sun does not allow to walk 
fast, and all rooms have air conditioning 
on. But there is something that helps to sur-
vive the heat, Caribbean beaches within 
your arms’ reach. How does this lifestyle 
influence Kerron? “Living on the island 
gives photographers limitless possibilities 
of capturing what’s beautiful. There is 
‘something’ that grabs my attention every 
day and everywhere,” he says.

Happiness in the sun
“People living in Trinidad and Tobago are 
considered one of the happiest nations. The 
sun wakes us up in the morning, and in the 
evening we end the day with sunset by the 

ocean. We find happiness in this simplicity,” 
says Kerron. Entertainment is an important 
part of culture in Trinidad and Tobago. 
Carnival, the biggest event of the year on the 
island, attracts thousands of tourists from 
each corner of the globe. Kerron considers 
carnival a unique event filled with colours, 
personalities and emotions, all of which are 
depicted in his photographs. For a photogra-
pher, it is a chance to capture joy and unham-
pered body movements and at the same time 
take part in this event. Carnival on Trinidad 
would certainly be a unique experience for 
everyone. It lasts for two days, Monday and 
Tuesday before Ash Wednesday. Thousands 
of people walk in a parade across the capital 
city wearing scanty yet beautiful and diverse 
costumes which resemble swimming suits 
decorated with baubles and feathers. People 
parade for two days from dawn to dusk and 
dance to the Caribbean soca music. And it 
has to be added that their dancing is very 
special. Poles might see it as provocative. 
Generally speaking, it is a unique experience: 
two days filled with only happiness, music 
and sunlight.

Tobago
After these several exhausting days, it 
is worth taking a rest on the beaches of 

Tobago. When weekend begins, many peo-
ple often go to the neighbouring, smaller 
island. One can reach it within two and 
half an hour by ferry or take a flight, 
which lasts twenty minutes. Because of 
the magnificent views, I recommend that 
every visitor try water transportation. Ev-
erything has a different pace on Tobago. 
Sky-blue sea and white beaches draw tour-
ists from the whole world. Local people 
treat the island as a place to rest as well. 
“It’s a paradise in your own backyard. 
Natural, intact beauty of the Caribbean 
island,” says Kerron. There is an event 
called “Sunday school” taking place every 
week on Sunday evenings. All those that 
are currently on the island, whether it is 
a fisherman or a tourist, have fun together 
to the sounds of steelpans.

And there would be nothing unusual  
in this story except for the fact that Ker-
ron currently lives in Poland. He contin-
ues his work as a photographer here.  
This time, he explores the charm hidden 
in our country. As he describes himself, 
“I look at all that with curiosity and  
notice many interesting places, land-
scapes and people...”

His varied photographs can be admired on 
the website kerronrileyphotography.com
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Benjamin Clementine  
– At Least For Now

wyd. Universal

Współczesna historia Janko Muzykan-
ta. Operujący na skrajnych emocjach 

wokal będący połączeniem francuskiego 
kabaretu i ulicznego bluesa, brak jakich-

kolwiek ograniczeń formalnych plus 
autorskie teksty pokazujące oczytanie 

i wartość słowa .Szalenie ekspresyjny na 
scenie, introwertyczny i wycofany poza 

nią, żyje w swoim kosmosie. Mówiąc 
krótko: narodziny gwiazdy.

E N G L I S H T E X T

Benjamin Clementine  
– At Least For Now

released by Universal

Contemporary story of Johnny the Musician. 
The vocalist whose voice is a mixture of 

French cabaret and street blues is working 
on extreme emotions without any formal 
limits. Plus we get his original lyrics that 

prove he is well-read and understands the 
value of words. Benjamin is extremely 

expressive onstage and highly introvert and 
distanced when he comes offstage. He lives 

in his own private universe. Briefly speaking: 
it is the birth of a music star.

Mark Knopfler – Tracker
wyd. Universal/XXX

Oszałamiający sukces Dire Straits dość szyb-
ko przykrył prawdziwe muzyczne zaintere-
sowania ich lidera. Kariera solowa muzyka 

(który z wiekiem jest coraz bardziej twórczo 
płodny, czego dowodem jest poprzedni, 

podwójny album „Privateering”) to oprócz 
filmowych soundtracków solowe albumy 

obracające się w kręgu korzennej mieszanki 
country, bluesa i angielskiej muzyki folk. Jej 

chilloutowy charakter, na przekór stadio-
nowej gigantomanii koncertów Dire Straits, 
często nie pozwala dostrzec największej siły 
twórczej Knopflera. Kompletnie niezauwa-
żona, być może przez wycofany, leniwy, acz 

idealnie wpisujący się w poetykę muzyki 
wokal, pozostaje autorska warstwa tekstowa 
piosenek Knopflera, piszącego teksty dale-

kie od rockowego banału.

E N G L I S H T E X T

Mark Knopfler – Tracker
 released by Universal/XXX

The overwhelming success of Dire Straits 
quite quickly overshadowed the actual music 

interests of its leader - Mark Knopfler. Solo 
career of Knopfler (who with age is being 

more and more productive and the proof of 
his creativity is for example in his double 

album called „Privateering”) encompasses, 
apart from film soundtracks, solo albums 
that draw from indigenous country music, 

blues and English folk. The chillout charac-
ter of hi music, contrary to the Dire Straits 
huge stadium concerts and atmosphere, 

very often disables one from being able to 
see Knopfler’s greatest creative power. The 
thing that still remains unseen and under-
estimated are Knopfler’s unique lyrics that 

fall far from rock banality and the reason for 
their invisibility is Knopler’s distanced and 
slightly lazy voice which, however, perfectly 

fits into the poetics of his music.

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO

PI
O

TR METZ
      poleca

Little Ole Opry  
– Dedicated to Jerzy Wójcik

wyd. Radio Kraków/XXX

Wydany po 35 latach od nagrania blu-
egrassowy projekt muzyków z jednego 
z najbardziej legendarnych zespołów 

polskiej podziemnej awangardy – kra-
kowskiego Zdroju Jana, który doczekał 
się płyty dopiero po 40 latach kariery. 

Inspiracją dla projektu zarejestrowanego 
w Studiu Filmów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej był nieżyjący już gitarzysta 

Zdroju Jana Jerzy Wójcik, wirtuoz banjo, 
któremu dedykowana jest druga płyta 
wydawnictwa nagrana przez Kraków 

Street Band.

E N G L I S H T E X T

Little Ole Opry  
– Dedicated to Jerzy Wójcik

released byRadio Kraków/XXX

Published after 35 years since the record-
ing of the bluegrass project created by 

musicians from one of the most legendary 
Polish underground music avant-garde – 
Zdróju Jana band from Cracow – a band 

that managed to publish their record only 
after 40 years of their career. The project 

which was registered in the Cartoon 
Films Studio in Bielsko-Biała was inspired 

by the life of Jerzy Wójcik the already 
deceased guitarist of Zdrój Jana, a banjo 
virtuoso for whom the second LP of the 
Kraków Street Band published by Radio 

Kraków is dedicated.
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KONCERTOWY ROK 2015 
W ERGO ARENIE!

W swojej krótkiej historii ERGO ARENA gościła wielu znakomitych artystów. Występowali tu m.in. Lady Gaga, Ozzy 
Osbourne, Sting, Iron Maiden czy Rammstein. W ciągu minionych pięciu lat w gdańsko-sopockiej hali nie było 
jednak tak obfitego w koncerty roku. Bogata oferta powinna zadowolić każdego: od fanów muzyki dance przez 

rock do muzyki klasycznej i – co niezwykle istotne – to wszystko na najwyższym światowym poziomie!

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

TEKST
Bartosz Tobieński

J
eszcze w marcu, dokładnie 28 marca 
w ERGO ARENIE pierwszy raz od 15 
lat przed trójmiejską publicznością 
wystąpi Bryan Adams. –  Jego 

charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos 
znają chyba wszyscy – mówi Kamil Wicik, 
dziennikarz muzyczny Radia Gdańsk. – Ma 
na koncie 13 studyjnych płyt i dziesiątki 
przebojów. W Polsce Bryan Adams cieszył się 
największą popularnością w latach 80- i 90-
tych. Mimo że dzisiaj jego muzyki nie można 

już usłyszeć w radiu tak często jak kiedyś 
nadal ma nad Wisłą wielu wielbicieli – dodaje 
Wicik. –  Adams to artysta wyjątkowy. Daleko 
mu do rozkapryszonych popowych gwiazde-
czek, o czym mogą świadczyć jego niewygóro-
wane przedkoncertowe wymagania. 
Pamiętam, gdy podczas występu na Festiwalu 
w Sopocie zadziwił organizatorów swoją 
skromnością. Nie żądał helikoptera, wielkiej 
ochrony czy czerwonego dywanu. W gardero-
bie znalazł się zapas t-shirtów, ręczniki 

i czerwone wino. No i zagrał znakomity 
koncert – jak zwykle – tak kanadyjskiego 
wokalistę ocenia inny trójmiejski dzienni-
karz muzyczny - Przemysław Gulda 
z Gazety Wyborczej. –  Dobrze, może 
i Bryan Adams nie jest już najmłodszy, może 
najlepsze lata ma już za sobą i nagrał swoje 
najciekawsze płyty. Ale co z tego? Po 
pierwsze: nikt przecież nigdy nie odbierze 
Adamsowi tych wszystkich arcyprzebojo-
wych piosenek, które napisał, a po drugie: 
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nie ma jak usłyszeć je wszystkie, w oryginal-
nym wykonaniu samego autora.

Muzyczna wiosna zakwitnie w w ERGO 
ARENIE 8 kwietnia. Thirty Seconds To 
Mars i Jared Leto – na ich przyjazd do Polski 
czekają tysiące fanów. – Cokolwiek by o tym 
zespole nie mówić, to jednak na pewno nie 
jest to jedynie kaprys gwiazdora z Hollywood 
– podkreśla dziennikarz muzyczny Jakub 
Milszewski. - Takie kaprysy zazwyczaj są 
mierne jakościowo, a tymczasem Thirty Se-
conds to Mars na każdym dotychczasowym 
albumie trzymają wysoki poziom artystycz-
ny. Koncerty to inna bajka – w zrobieniu na-
prawdę zapadającego w pamięć show pomaga 
nie tylko wielki budżet, jaki za zespołem 
idzie, ale także – nie ukrywajmy – zdolności 
aktorskie Jareda Leto, który ma przecież na 
koncie Oscara. Warto zobaczyć tego gościa 
na scenie choćby po to, żeby zdać sobie spra-
wę, jak talent aktorski pomaga w kierowaniu 
tłumem. Bilety na ten koncert są jeszcze 
dostępne, ale z ich kupnem należy się pośpie-
szyć, bo okazja obejrzenia Marsów na żywo 
tak szybko może się nie pojawić. Przemysław 
Gulda twierdzi, że Thirty Seconds to Mars to 
fenomen: – Jedna z największych światowych 
gwiazd adresujących swoją twórczość do 
najmłodszych fanów rocka. Iście zjawiskowa 
charyzma lidera grupy, oskarowego aktora 
Jareda Leto, w połączeniu z przebojowymi 
piosenkami i ocierających się o patos aran-
żacjami, sprawia, że nastoletni fani szaleją 
z emocji. Warto sprawdzić jak to zjawisko 
sprawdza się w praktyce.

„Szanujmy swoje legendy” podkreśla 
Jakub Milszewski i trudno się nie zgodzić 
się z dziennikarzem. 25 kwietnia w ERGO 
ARENIE koncert z okazji 35-lecia działalności 
grupy Perfect. – Mam nadzieję, że określe-
nie „dinozaury rocka” nie jest dla panów 
z Perfect obraźliwe, bo bardzo chciałbym 
móc go używać ich kontekście, tak jak to 
robię w przypadku Stonesów czy Aerosmith 
–  dodaje Milszewski. –  Miejsca w stylu ERGO 
ARENY są bardziej odpowiednie dla Perfectu 
niż kluby czy imprezy plenerowe, a zespół ma 
wciąż do zaoferowania bardzo dużo, pomimo 
siwych włosów i kolejnych krzyżyków na kar-
ku. Inaczej nie miałby po dziś dzień takiego 
statusu na scenie.

SEAWAVE FESTIVAL to propozycja dla 
tych, którzy zdecydują się spędzić majówkę 
nad morzem.  Zupełnie nowa nazwa i jakość 
na trójmiejskim rynku festiwalowym. 2 maja 
w ERGO ARENIE premierowa edycja imprezy, 
której gwiazdą będzie Parov Stelar Band. – 
Podczas pierwszej edycji chcemy skupić się 
na szeroko pojętych nowych brzmieniach, 
stąd decyzja o zaproszeniu projektu Parov 
Stelar Band – mówi Tomasz Wośko z agencji 
Go Ahead, która wraz z operatorem ERGO 

ARENY organizuje taneczną majówkę w hali 
na granicy Gdańska i Sopotu. Wkrótce 
podane zostaną nazwy grup, które uzupełnią 
line-up festiwalu. – SEAWAVE, biorąc pod 
uwagę rozmach i doświadczenie organiza-
torów tej imprezy, ma potencjalne szanse 
stać się wydarzeniem muzycznym ważnym, 
rozpoznawalnym, wyróżniającym się na tle 
innych - uważa Przemysław Gulda. – Może 
to być wydarzenie, które będzie przyciągać 
nad morze publiczność nie tylko lokalną, 
ale także gości z całej Polski, a może nawet 
z zagranicy. Gdańsk takiej imprezy szuka już 
od dawna – dodaje Gulda.

Ostatnia sobota maja należeć będzie do 
Andre Rieu i Orkiestry Johanna Straussa. 
Fani holenderskiego Króla Walca mogą liczyć 
na zupełnie nowy program z fantastyczną 
oprawą. Pierwszy koncert Andre Rieu 
w ERGO ARENIE odbył się w 2014 roku. Barw-
ne i radosne występy pozwoliły tysiącom 
fanów udać się w niezapomnianą muzyczną 
podróż dookoła świata.

Kolejnym artystą, który powraca do Polski, 
jest Lenny Kravitz. Zaplanowany na 8 sierpnia 
koncert Amerykanina odbędzie się w ramach 
drugiej części trasy „STRUT TOUR”. – Ge-
nialny gitarowy samouk o niesamowitym 
talencie do komponowania chwytliwych, 
gitarowych numerów – tak Kravitza charak-
teryzuje Jakub Milszewski. –Wychowywał się 
pośród jazzmanów, kumpluje się ze Slashem, 
gra chyba na wszystkim, do tego śpiewa, 
zdarzało mu się tańczyć, no i oczywiście 
umawia się z najpiękniejszymi kobietami. 
Choć niektórzy zarzucają mu, że jego muzyka 
jest coraz bardziej popowa, to właśnie na 
koncertach wychodzi z Lennego prawdziwy 
rockman. I nawet jeśli nie jest to w prostej 
linii spadkobierca Hendrixa, to wciąż jest 
jedną z największych gwiazd rockowej gitary, 
jakie stąpają po powierzchni planety Ziemia. 
Fajnie, że będzie też stąpał po scenie w ERGO 
ARENIE - dodaje dziennikarz.

Jesień w ERGO ARENIE to powrót Chrisa 
Bottiego, który wystąpi z Polską Filharmonią 
Bałtycką pod dyrekcją Wojciech Rajskiego. 
Ten koncert 24 października. Cztery dni 
później pierwszy w Polsce  koncert da Dave 
Matthews Band. – Moim zdaniem przyjazd 
Dave’a Metthewsa i jego zespołu do Polski to 
jedna z największych koncertowych sensacji 
ostatnich lat - ocenia Kamil Wicik. – Przecież 
ten amerykański artysta największą publicz-
ność ma za oceanem. To tam gra koncerty 
dla tysięcy fanów na wielkich stadionach. 
Jest do tego ulubieńcem mediów, a co za tym 
idzie jego muzyka często gości zarówno w ra-
diu jak i telewizji. W Europie jego popular-
ność jest mniejsza. Admiratorzy twórczości 
Dave’a Matthewsa doceniają jego wyjąt-
kową barwę głosu i znakomite, niezwykle 

melodyjne kompozycje. Doceniają także 
koncerty, bo zespół urodzonego w RPA 
amerykańskiego artysty to precyzyjnie dzia-
łająca maszyna. A ja nie sądziłem, że ta do-
skonała grupa kiedykolwiek pojawi w Polsce. 
Przyznam, że w akcie mojej desperacji byłem 
gotowy – wraz z grupą znajomych – wybrać 
się na koncert do Niemiec. Na szczęście nie 
muszę ruszać w długą podróż. Na trójmiej-
ski koncert Dave’a Metthewsa mam blisko 
i pojadę tramwajem - puentuje dziennikarz 
Radia Gdańsk.

E N G L I S H T E X T

Year of concerts at  
ERGO ARENA!

ERGO ARENA was already visited by many 
outstanding artists in its short history, 
including for example Lady Gaga, Ozzy 
Osbourne, Sting, Iron Maiden or Rammstein. 
But there was never a year so abundant in 
concerts within the past five years in the hall 
at the boundary between Gdansk and Sopot. 
The rich offer should satisfy everyone, 
whether they love dance, rock or classical 
music. But the most important thing is that 
all those events reach top world standards!

Bryan Adams will perform for the 
audience from Tricity for the first time 
after 15 years at ERGO ARENA already in 
March, precisely on 28 March. “I guess 
everyone knows his characteristic, slightly 
hoarse voice,” says Kamil Wicik, a music 
journalist for Radio Gdansk. “He has 13 
studio records and dozens of hits to his 
credit. Bryan Adams enjoyed the biggest 
popularity in Poland in the 80s and 90s. 
Although we can’t hear his music on 
the radio as often as before, he still has 
many fans here,” Wicik adds. “Adams is 
a unique artist. He’s nowhere near all those 
pampered pop stars, which is proven for 
example by his not excessive pre-show 
demands. I remember that once, during his 
concert in a festival in Sopot, he surprised 
all organizers with his modesty. He didn’t 
demand a helicopter, lots of bodyguards 
or a red carpet. His dressing room was 
equipped with T-shirts, towels and red 
wine only. And he gave an excellent 
concert, as always,” says another music 
journalist from Tricity, Przemysław Gulda 
working for Gazeta Wyborcza. “All right, 
perhaps Bryan Adams is not that young 
any more, perhaps his most successful 
years are already behind him and perhaps 
he has already recorded all of his most 
interesting albums. So what? Firstly, no 
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one is ever going to take the greatest hits 
he wrote away from him; and secondly, 
there’s nothing like listening to all of them 
performed by their author himself.”

Music spring is going to blossom at 
ERGO ARENA on 8 April. Thousands of fans 
await the arrival of Thirty Seconds to Mars 
and Jared Leto in Gdansk. “Whatever you 
might say about this band, it’s definitely 
not only a whim of a Hollywood star,” says 
music journalist Jakub Milszewski. “Such 
whims are usually of poor quality, while 
Thirty Seconds to Mars maintain high 
artistic standards on each of their albums. 
Concerts are another thing. What helps 
the band in preparing really unforgettable 
shows is not only the large budget of the 
band itself, but also, let’s face it, Jared Leto’s 
acting skills. After all, he’s got an Oscar to 
his credit. It’s worth seeing this guy on the 
stage at least to realize how acting talent 
helps to control the crowd.” Tickets for the 
concert are still available, but you should 
better hurry up because you may not get 
another chance to see the band live quickly. 
Przemysław Gulda thinks that Thirty 
Seconds to Mars is a phenomenon. “It’s 
one of the biggest world stars addressing 
its work to the youngest rock fans. The 
truly exceptional charisma of its leader, the 
Oscar-winning actor Jared Leto, combined 
with the band’s hit songs and arrangements 
bordering on pathos make teenage fans go 
mad with emotions. It’s worth checking how 
this phenomenon looks in practice.”

“We should respect our legends,” 
says Jakub Milszewski, and one couldn’t 

agree more. Perfect will give a concert to 
celebrate the 35 years of its existence on 
15 April at ERGO ARENA. “I hope that the 
term ‘the dinosaurs of rock’ isn’t offensive 
for the members of the band because I’d 
really like to use it to describe Perfect, 
just like I do in the case of the Stones or 
Aerosmith,” Milszewski adds. “Places like 
ERGO ARENA are better for Perfect than 
clubs or open-air events, and the band 
have still a lot to offer, despite their grey 
hair or all those summers behind them. 
Otherwise, they wouldn’t have maintained 
such a position on the scene to this day.”

SEAWAVE FESTIVAL is a proposal for 
those who will decide to spend their May Day 
by the sea. It is a completely new title and new 
quality on the Tricity festival market. The 
first edition of the event, starred by Parov 
Stelar Band, will take place on 2 May at ERGO 
ARENA. “We want the first edition to focus on 
broadly-understood new sounds, which is why 
we decided to invite Parov Stelar Band,” says 
Tomasz Wośko from Go Ahead, an agency 
that organizes the dancing May Day at ERGO 
ARENA together with its operator. The names 
of other groups to perform at the festival will 
be announced soon. “Taking into account 
the scale of the event and the experience of 
its organizers, SEAWAVE has a solid chance 
to become an important, recognizable and 
exceptional music event,” says Przemysław 
Gulda. “It may turn into a festival that attracts 
not only local audiences, but also visitors 
from the whole Poland or even abroad. 
Gdansk has been looking for such an event for 
a long time,” Gulda adds.

The last Saturday of May will be 
devoted to Andre Rieu and the Johann 
Strauss Orchestra. Fans of the Dutch 
Waltz King can be sure of a completely 
new programme with a fabulous setting. 
Andre Rieu gave his first concert at ERGO 
ARENA in 2014. His colourful and cheerful 
performances allowed thousands of 
listeners to take an unforgettable music 
journey around the world.

Lenny Kravitz is another artist that 
comes back to Poland. Planned for 8 August, 
the singer’s concert is organized within the 
second part of his STRUT TOUR. “A brilliant, 
self-taught guitarist with a talent for 
composing catchy, guitar songs,” this is how 
Jakub Milszewski describes Kravitz. “He was 
brought up among jazzmen, is friends with 
Slash, plays almost every kind of instrument, 
sings, happens to dance and, finally, dates the 
most beautiful women. Even though some 
accuse his works of being more and more 
like pop music, it is precisely during concerts 
that Lenny reveals the real rock man that 
lies dormant inside of him. And even if it’s 
not Hendrix’s linear heir, he’s still one of the 
greatest stars of rock guitar that have been 
walking Planet Earth ever. It’s nice he’s also 
going to walk the stage at ERGO ARENA too,” 
says the journalist.

The autumn at ERGO ARENA means 
a comeback of Chris Botti, who will perform 
with the Polish Baltic Philharmonic 
conducted by Wojciech Rajski. The concert 
will take place on 24 October. Four days 
later, Dave Matthews Band will play their first 
concert in Poland. “In my opinion, the visit of 
Dave Matthews and his musicians to Poland 
is one of the biggest concert sensations of 
the last few years,” says Kamil Wicik. “After 
all, this American artist enjoys the largest 
popularity beyond the ocean. This is where 
he gives concerts for thousands of fans at 
huge stadiums. And on top of all that, he’s 
the media’s favourite, which means his 
music is often played both on the radio and 
in TV. His popularity in Europe is not that 
enormous. The admirers of Dave Matthews’s 
music value his unique timbre and excellent, 
extremely melodious compositions. They 
also appreciate his concerts, because the 
band with which the American artist born 
in South Africa performs is a flawlessly-
functioning machine. And I never thought 
that this excellent group could appear in 
Poland. I must admit that out of despair  
I was ready to take a group of friends and 
go to its concert in Germany. Fortunately, 
I don’t have to set off on such a long journey. 
I live close to the hall so I’ll take a tram to 
listen to Dave Matthews in Tricity,” says the 
Radio Gdansk journalist.





K
ażdy, kto jakimś cudem nie miał 
dotąd okazji, by obejrzeć 
malownicze wnętrza Archikate-
dry w Oliwie z jej monumental-

nymi organami, których prospekt zaliczany 
jest do największych na świecie, będzie miał 
do tego doskonały pretekst. 1 kwietnia 

Wraz z pierwszymi ciepłymi promykami słońca nastaje czas festiwali i koncertów, które 
wykraczają poza mury sal koncertowych. Polska Filharmonia Bałtycka przygotowała 

w kwietniu aż dwie propozycje festiwalowe i cztery koncerty, które odbędą się 
w malowniczych wnętrzach oliwskiej Katedry i Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku.

o godz. 19:30 odbędzie się tu tradycyjnie 
organizowany przez Polską Filharmonię 
Bałtycką Koncert Papieski. To jeden 
z dwóch koncertów w roku, jakie odbywają 
się na cześć Papieża Polaka w związku z jego 
wyborem na głowę Stolicy Piotrowej 
i śmiercią 27 lat później. Tym razem, oprócz 

znakomitej Orkiestry Symfonicznej Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej, którą poprowadzi jej 
Dyrektor Artystyczny Ernst van Tiel, 
w koncercie weźmie udział fagocista 
Mirosław Pachowicz. Aktorzy Halina 
Winiarska i Jerzy Kiszkis recytować będą 
fragmenty poezji św. Jana Pawła II.

TEKST
Magdalena 

Malara - Świtońska

ZDJĘCIE
Źródło: Polska 

Filharmonia Bałtycka
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Od 14 do 28 kwietnia, w każdy wtorek 
o godz. 20:00, w Bazylice św. Mikołaja 
w Gdańsku odbywać się będą koncerty 
organowe z cyklu „Bliżej Bacha” z udzia-
łem zaproszonych artystów. W repertuarze 
nie zabraknie rzecz jasna kompozycji J.S. 
Bacha, który w tym roku obchodziłby 
swoje 330 urodziny, ale pojawią się także 
utwory innych twórców. Wszystkie kon-
certy realizowane są przy dofinansowaniu 
Miasta Gdańska, dzięki czemu wstęp na 
nie jest bezpłatny.

Kolejną okazją do świętowania za-
cnego jubileuszu J.S. Bacha oraz innego 
kompozytora - J. F. Haendla, będzie także 
kolejna odsłona Gdańskiego Festiwa-
lu Muzycznego. Bardzo interesująco 
zapowiada się koncert zaplanowany na 15 
kwietnia z udziałem Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha 
Rajskiego oraz solistów: pianistki Ragny 
Schirmer i organisty, prof. Romana Pe-
ruckiego, w programie którego znajdą się 
m.in. koncerty obu kompozytorów.

Festiwal zakończy 17 kwietnia Gala 
Wokalna z udziałem solistów Narodowej 
Opery Ukrainy im. Tarasa Szewczenki 
w Kijowie, która będzie wyrazem muzycz-
nej solidarności z Ukrainą. Poprowadzi ją 
słynny kompozytor i dyrygent, dyrektor 
artystyczny tej sceny – Mirosław Skoryk. 
Oba koncerty odbędą się w Sali Koncer-
towej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na 
gdańskiej Ołowiance.

Wielbicieli talentu J. Sibeliusa nie może 
zabraknąć podczas koncertu „Kraje morza 
Bałtyckiego prezentują”, który odbędzie 
się przy okazji uroczystej gali wręczenia 
Pomorskiej Nagrody Artystycznej 23 
kwietnia. Na Ołowiance zabrzmią wtedy 
najsłynniejsze dzieła tego artysty.

Od 23 do 26 kwietnia we wnętrzach 
Filharmonii Bałtyckiej zagoszczą aż pięcio-
krotnie gwiazdy Siesta Festival, którymi 
w tym roku będą: Helder Mautinho, Paolo 
Flores, Neuza i największa z nich – Mariza, 
która pojawia się w salach dla wielotysięcznej 
publiczności. Szansa na bliskie spotkanie 
z Marizą we wnętrzu tak intymnym, jak sala 
Filharmonii na Ołowiance, jest bez prece-
densu w ostatnich latach. Spotkania z fado 
zakończy niedzielna afrykańska fiesta.

Ze stolicy fado Filharmonia zaprasza do 
hiszpańskiej Sewilli. Wszystko za sprawą 
ostatniego w tym roku seansu „Kinope-
ry”, zaplanowanego na 28 kwietnia. Tym 
razem publiczność będzie mogła obejrzeć 
i usłyszeć operę „Carmen” G. Bizeta 
wprost z Royal Opera House. Niezrównane 
kreacje Anny Cateriny Antonacci jako Car-
men i Jonasa Kaufmanna jako Don Jose 
uczyniły dramat Carmen intensywnym 

i zmysłowym. Ta jedna z najpopularniej-
szych oper na świecie pełna jest pasji 
i namiętności. Inscenizacja dzieła Bizeta 
pod batutą Dyrektora Muzycznego Antonio 
Pappano okazuje się przełomową.Innymi 
słowy – nie można tego przegapić!

Bilety na te i pozostałe wydarzenia 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dostępne są 
w kasach na Ołowiance oraz w sprzedaży 
internetowej na: www.filharmonia.gda.pl.

E N G L I S H T E X T

What you cannot miss

With the coming of the first warm 
rays of sunshine comes the time 
for festivals and concerts organized 
outside concert halls. The Polish Baltic 
Philharmonic has prepared as many 
as two festivals and four concerts for 
April. They will take place inside the 
picturesque Oliwa Cathedral and St. 
Nicholas’ Church in Gdansk.

 Everyone who has not yet had a chance 
to see the beautiful interior of the Oliwa 
Archcathedral with its monumental organ, 
whose case is counted among the largest 
ones in the world, will have a perfect pre-
text for it soon. The Papal Concert, traditio-
nally organized here by the Polish Baltic 
Philharmonic, will take place on 1 April 
at 7:30 pm. It is one of two concerts held 
every year in honour of John Paul II that 
commemorate his election as pope and his 
death 27 years later. This time, apart from 
the excellent Symphonic Orchestra of the 
Polish Baltic Philharmonic conducted by 
its Artistic Director Ernst van Tiel, the con-
cert will also feature bassoonist Mirosław 
Pachowicz. Actors Halina Winiarska and 
Jerzy Kiszkis will be reciting excerpts from 
poetry written by John Paul II.

Organ music concerts featuring vario-
us invited artists and organized as part of 
the cycle “Closer to Bach” will take place 
each Thursday from 14 to 28 April at 8 pm 
in St. Nicholas’ Church in Gdansk. The 
repertoire obviously includes compo-
sitions by J.S. Bach, who would celebrate 
his 330th birthday this year, but it also 
features pieces composed by other artists. 
All concerts are realized with financial 
support from the City of Gdansk, thanks 
to which admission is free.

Another chance to celebrate the de-
cent anniversary of J.S. Bach and listen 
to works by J.F Handel will take place 
during the next edition of Gdansk Music 
Festival. What promises to be particular-
ly interesting is the concert planned for 

15 April featuring the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot conducted by 
Wojciech Rajski and the following soloists: 
pianist Ragna Schirmer and organist Prof. 
Roman Perucki. The programme of this 
event includes, among others, concertos by 
both composers.

The festival will end on 17 April in 
a Vocal Gala held with the participation 
of soloists from the Taras Shevchenko 
Ukrainian National Opera in Kiev as a to-
ken of music solidarity with Ukraine. It will 
be conducted by Myroslav Skoryk, a famo-
us composer and conductor and the arti-
stic director of the Ukrainian Opera. Both 
concerts will take place in the Concert 
Hall of the Polish Baltic Philharmonic on 
Ołowianka island in Gdansk.

Fans of J. Sibelius cannot miss the con-
cert “Baltic Sea Countries Present” taking 
place during the Pomeranian Artistic Prize 
ceremony organized on 23 April. They will 
have a chance to hear the most famous pie-
ces by their favourite artist on Ołowianka.

From 23 to 26 April there will be 
a chance to hear Siesta Festival stars, 
who will perform five times in the Baltic 
Philharmonic. This year, they include 
Helder Mautinho, Paolo Flores, Neuza and 
Mariza, the greatest of all of them, who 
usually appears in halls holding thousands 
of people. The chance to meet Mariza in 
such an intimate interior as the hall of the 
Philharmonic on Ołowianka is an event 
without precedence in the past years. The 
meeting with fado will close on Sunday 
with an African fiesta.

The Philharmonic will then take its 
guests to the Spanish Seville. Everything 
thanks to this year’s last Kinopera screening 
planned for 28 April. The audience will see 
and hear the opera Carmen by G. Bizet 
straight from the Royal Opera House. The 
amazing roles of Anna Caterina Antonacci 
as Carmen and Jonas Kaufmann as Don 
Jose have made the drama intensive and 
sensuous. Filled with passion and emotions, 
it is one of the most popular operas in the 
world, and its adaptation conducted by 
Music Director Antonio Pappano has turned 
out to be groundbreaking.In other words, 
you cannot miss it!

Tickets for the above-mentioned and 
other events of the Polish Baltic Philharmonic 
are available in offices on Ołowianka and 
online: www.filharmonia.gda.pl.

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
EDF POLSKA SA, 
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F
estiwal Sopot Classic od początku 
swego istnienia pobudza twórczość 
młodych adeptów sztuki 
kompozytorskiej. Dzieje się to za 

sprawą nie tylko tradycyjnych koncertów 
muzyki współczesnej, lecz również dzięki 
Konkursowi kompozytorskiemu, który 
odbywa się w cyklu dwuletnim. Przedmiotem 
konkursu jest utwór na orkiestrę smyczkową. 
Młodzi twórcy mają także możliwość 
wprowadzenia do konkursowego utworu 
partii solowej na flet, obój, klarnet lub fagot. 
Do momentu rozstrzygnięcia konkursu 
prace nie mogą być  publikowane, wykony-
wane publicznie ani nagradzane na innych 
konkursach kompozytorskich.

Artystyczny Festiwalu Sopot Classic.
Utwory oceniane są przez jury, a obra-

dy trwają miesiąc. W tym roku w kapitule 
konkursu zasiądą: prof. Krzysztof Meyer, 
prof. Eugeniusz Knapik oraz prof. Stani-
sław Moryto. W poprzednich edycjach 
funkcje jurorów sprawowali również: 
Mikołaj Górecki, Krzysztof Wielecki, 
prof. Krzysztof Olczak oraz prof. Marian 
Borkowski. Idea stworzenia przestrzeni 
dla dla młodych twórców muzyki znalazła 
poparcie prof. Krzysztofa Pendereckiego, 
który objął inicjatywę swoim patronatem. 
Oprócz nagrody pieniężnej przeznaczonej 
dla laureatów tego szczególnego poje-
dynku, zwycięska kompozycja zostanie 

TEKST
Martyna Urbańczyk

„Mając przeświadczenie o konieczności 
wprowadzenia powstającej dziś muzyki do 
szerokiego obiegu kultury oraz wspierania 
młodych talentów stworzyliśmy przestrzeń 
dla debiutujących kompozytorów. Proszę 
sobie wyobrazić realia: młodzi kompozyto-
rzy często piszą – mówiąc potocznie – do 
szuflady. Zaangażowanie orkiestry do 
wykonania utworu to ogromne przedsię-
wzięcie organizacyjne i finansowe. Autor 
zwycięskiej kompozycji ma zatem okazję 
współpracować z profesjonalnymi muzy-
kami i usłyszeć swoje dzieło w pełnym jego 
orkiestrowym brzmieniu. To niezwykła 
szansa i nobilitacja” – mówi Wojciech 
Rajski, inicjator konkursu i Dyrektor 

Tego lata Sopot ponownie stanie się miejscem wielkiego święta muzyki. W ofercie kulturalnej miasta nie 
zabraknie także festiwalu z najwyższej półki, tym bardziej wyjątkowego, bo w swojej jubileuszowej, piątej 

odsłonie. Koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic odbędą się w dniach 2-9 sierpnia, 
a towarzyszyć im będzie wydarzenie niecodzienne - Konkurs kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego.

ZDJĘCIA
Edyta Rembała

stają w szranki
MŁODZI TWÓRCY

Laureaci II Edycji Konkursu Kompozytorskiego: (od lewej) Wojciech Michno, Grzegorz Jurczyk i Kamil Cieślik.



zaprezentowana podczas jednego z festi-
walowych koncertów, który odbędzie się 
tradycyjnie w Sali koncertowej Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot na terenie 
Opery Leśnej.

Wydarzenie to każdorazowo wywołuje 
duże zainteresowanie i poruszenie w środo-
wisku kompozytorskim i jest dla słuchaczy 
okazją do poznania fascynującego, mało 
znanego świata współczesnych kompozycji. 
Ponadto jest też szansą na wysłuchanie tego, 
jak spełniają się marzenia młodych adeptów 
sztuki tworzenia muzyki. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot działająca w ramach Bał-
tyckiej Agencji Artystycznej BART.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Sopot Classic i Konkurs kompozytorski 
im. Krzysztofa Pendereckiego odbywają 
się dzięki wsparciu finansowemu Miasta 
Sopot oraz Samorządu Województwa 
Pomorskiego. Głównym sponsorem Fe-
stiwalu jest mecenas Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot - Grupa ENERGA.

E N G L I S H T E X T

Young artists enter the lists

This summer, Sopot is once again 
going to celebrate a huge music 
holiday. The cultural offer of the city 
features for example a first-class 
festival. It is special, because concerts 
organized as part of the jubilee 5th 
International Music Festival Sopot 
Classic will take place between 2 and 
9 August. They will be accompanied 
by the Krzysztof Penderecki 
Composers Competition.

Sopot Classic Festival has been stimu-
lating the artistic work of young, novice 
composers from its very beginning. It 
happens not only thanks to traditional 
contemporary music concerts, but also 
thanks to the Composers’ Competition, 
which takes place every two years. Young 
competitors are to write a piece for string 
orchestra. They can also introduce a solo 
part for flute, oboe, clarinet or bassoon 
into their work. The works cannot be pub-
lished, publically performed or awarded 
in other composers’ contests before the 
competition is judged.

“Convinced of the necessity to intro-
duce music written today to wide circula-
tion of works of art and to support young 
talents, we have created a space for novice 
composers. Just imagine that young 
composers often write without any hope of 
their works being ever heard. It is a huge 
organizational and financial undertaking 
to involve an orchestra in performing one’s 
piece. The author of the victorious com-
position thus gains a chance to cooperate 
with professional musicians and hear his 
or her work performed by full orchestra. 
It is a unique chance and a great honour,” 
says Wojciech Rajski, the initiator of the 
competition and the Artistic Director of 
Sopot Classic.

The works are assessed by a profes-
sional jury, whose consultations last one 
month. This year, the jury consists of 
Prof. Krzysztof Meyer, Prof. Eugeniusz 
Knapik and Prof. Stanisław Moryto. In the 
previous editions, its members included 
for example: Mikołaj Górecki, Krzysztof 
Wielecki, Prof. Krzysztof Olczak and Prof. 

Marian Borkowski. The idea to create 
a space for young musicians was supported 
by Prof. Krzysztof Penderecki, who took 
the initiative under his auspices. Apart 
from a cash prize awarded to the laure-
ates of this special contest, the victorious 
composition will be presented during 
one of the festival concerts traditionally 
organized in the Concert Hall of the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot in the 
Forest Opera.

The event arouses considerable interest 
and excitement in the composers’ circle 
and, as far as listeners are concerned, is 
a perfect chance to get to know the fasci-
nating, little-known world of contempo-
rary compositions. Moreover, it is a perfect 
example of how novice composers’ dreams 
come true. The event is organized by the 
Polish Chamber Philharmonic Orchestra 
Sopot operating as part of the Baltic Artis-
tic Agency BART.

The International Music Festival  
Sopot Classic and the Krzysztof Pen-
derecki Composers’ Competition are held 
thanks to financial support granted  
by the City of Sopot and the Pomorskie 
Voivodeship Self-Government. ENERGA 
Group, the Patron of the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot, is the main sponsor 
of the Festival.

MECENAS PFK SOPOT:
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4. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic 
– koncert muzyki najnowszej.

Wiadomość z ostatniej chwili: najnowszy album PFK Sopot pt. „Chopin : Hummel : Mozart”, zrealizowany 
wraz pianistą Alexandrem Krichelem dla SONY Classical, zdobył prestiżową europejską nagrodę portalu 
Pizzicato Supersonic Award w Luksemburgu.
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Regularne koncerty w Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot to tylko wierzchołek góry 
działalności profesora Wojciecha Rajskiego. Dopiero co nagrał z zespołem płytę, czeka go szereg 

koncertów, a latem – kolejna edycja festiwalu Sopot Classic. Prawdziwy człowiek orkiestra.

ROZMAWIAŁ
Mateusz Kołos

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek
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Ponad 30 lat temu zakładał pan Polską 
Filharmonię Kameralną Sopot, która 
jest dziś jednym z lepszym zespołów 
kameralnych w kraju. To był ciekawy czas.
To był bardzo ciekawy czas.

Jak zakładałoby się dzisiaj taką 
orkiestrę?
Dzisiaj przede wszystkim nie byłbym 
w stanie zrobić tego tak szybko jak wtedy. 
Znacznie więcej jest papierkowej roboty, 
wniosków, formularzy. W 82 roku wy-
starczyło odbyć kilka rozmów. Po dwóch 
dniach pomysł wchodził w życie.

Muzyków kompletowało się równie łatwo?
Muzyków skompletowałem w sposób 
kompletnie nietypowy. To były lata 80-te, 
na Wybrzeżu nie znałem prawie nikogo 
ze środowiska. Dopiero co przyjechałem 
z Poznania, gdzie partii nie podobało się co 
robię w tamtejszej filharmonii. W Niem-
czech czekało tourneé, agenci dzwonili 
z Monachium, Berlina, ja bez orkiestry. 
Coś trzeba było zrobić. Znajomej udało się 
zebrać grupę dwudziestu muzyków. Żad-
nego nie przesłuchałem, wszyscy od razu 
wskoczyli do składu.

Dziś coś takiego raczej by nie przeszło.
Rzeczywiście, dzisiaj na muzyka przed wej-
ściem do zespołu czeka kilka stopni elimi-
nacji z konkretnym programem. W tamtej 
sytuacji musiałem uwierzyć wszystkim 
na słowo. Sam zresztą do tamtej pory nie 
miałem do czynienia z kameralistyką, 
dyrygowałem raczej orkiestrami symfo-
nicznymi. Wszyscy więc porwali się na coś, 
co wydawało się niemożliwe. Ale wyszło. 
Dzisiaj nie byłbym w stanie wyobrazić so-
bie tak abstrakcyjnej sytuacji.

Rozumiem, że po niemieckim tourneé 
pojawiły się kolejne propozycje.
Tak, na początku koncerty za granicą 
stanowiły nasze główne zajęcie. W kraju 
graliśmy znacznie mniej. Byliśmy jak no-
madzi. Na jeden koncert jechało się tysiące 
kilometrów, autobusami typu Jelcz. Wszy-
scy dziś mają te podróże w kościach.

Po 89-tym roku sytuacja zaczęła się 
pewnie zmieniać.
Do dziś zmieniła się na tyle, że to w Polsce 
gramy większość koncertów. Za granicę 
jeździmy tylko na wyjątkowo ważne wyda-
rzenia. Nikt już też nie pamięta czasów, gdy 
próby odbywały się za każdym razem w in-
nej sali. Dobrze, że mamy swoją siedzibę.

Orkiestra kameralna musi stawiać 
dyrygentowi zupełnie inne wymagania.

Tak jest. Mówiąc najprościej, w orkiestrze 
kameralnej wymagana jest większa precyzja 
gry. Oczywiście ta precyzja potrzebna jest za-
wsze, ale łatwiej wychwycić w niej braki przy 
mniejszym zespole. Kameralne orkiestry to 
znacznie bardziej delikatne organizmy od 
orkiestr symfonicznych. Łatwo to wszystko 
zepsuć. Pan lubi piłkę nożną?

Zdarza mi się oglądać.
Pamięta pan, co się stało z Borussią  
Dortmund, gdy poodchodzili z niej autorzy jej 
sukcesów?

Jeszcze do niedawna była w strefie 
spadkowej.
Z orkiestrą kameralną jest jak z Borussią. 
Buduje się przez długi czas zespół, pracuje 
na jego sukces, a potem nagle odchodzą ci 
skrzypce albo wiolonczela i wszystko chwieje 
się w posadach.

Stworzył pan PFK od zera, wprowadził 
pan Polską Orkiestrę Radiową do krajowej 
czołówki... Ma pan przepis na taki sukces?
Przepis jest jeden: trzeba dużo pracować. 
Zwłaszcza, że poziom wykonawczy orkiestr 
idzie stale w górę, a co za tym idzie, potrze-
bują one lepszych dyrygentów, efektywniej-
szych form pracy. Trzeba słyszeć błędy i trze-
ba te błędy umieć poprawiać. Muzyka to nie 
czarna magia, istnieją w niej stałe elementy, 
nad którymi trzeba pracować. Gdy dopracuje 

się każdy z tych elementów do granic możli-
wości, pojawia się sukces. Jeśli słuchacz po 
koncercie stwierdza, że orkiestra grała czy-
sto, równo, jednakowo, a przede wszystkim 
interesująco muzycznie, mamy powody do 
zadowolenia.

Podnosi się poziom wykonawczy, co 
w takim razie z gustem słuchacza? Jest 
bardziej wyrobiony niż dawniej?
Odbiór muzyki w poprzednim ustroju był 
inny, ale nie miał związku z poziomem 
wykonawczym. Nie było przecież telewizji 
muzycznych, internetu, płyt. Komunikacja 
kulturowa była utrudniona, na symfonie czy-
hało się przy odbiorniku radiowym z kasetą 
gotową do nagrania. Wszyscy uczyliśmy się 
przez to o wiele wolniej: dyrygenci, muzycy, 
słuchacze. Nie skłamię, jeśli powiem, że ktoś, 
kto zaczyna dziś swoją przygodę z dyrygentu-
rą, ma dziesięciokrotnie większe możliwości 
rozwoju. Korzystają na tym słuchacze, bo 
mają dostęp do lepszej muzyki granej na 
żywo. Co nie oznacza, że każdy słuchacz stał 
się fachowcem. Gusta są w końcu przeróżne.

Stąd pewnie szerokie spektrum 
wykonawcze Polskiej Filharmonii 
Kameralnej.
Staramy się znajdować złoty środek między 
wysoką sztuką a pełną salą na koncertach. 
Wychodzimy do szerokiego słuchacza, także 
tego najmłodszego. Często tworzymy 
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mariaże z muzyką rozrywkową – oczywiście 
na wysokim poziome. Mamy właśnie próby 
do koncertu z Marcinem Wyrostkiem. Praw-
dopodobnie wiele z osób, które przyciągnie-
my, nie przyszłoby na chorały Bacha. Odsetek 
melomanów się zmniejsza, zamiast koncertu 
wybieramy dziś zacisze własnego mieszkania 
i kolekcję płyt, albo bezpośrednią transmisję 
z Filharmonii Berlińskiej.

Mimo wszystko, muzyka słuchana  
na żywo to wciąż największa  
przyjemność słuchowa.
Tak. Życie co prawda znacznie przyspieszyło, 
nie mamy czasu na wysłuchanie każdego 
koncertu, który byśmy chcieli. Wobec tego 
słuchacz wybiera duże nazwiska, słynne sale 

konertowe. Wyjątkowość muzyki wykony-
wanej na żywo pozostaje jednak niezmienna. 
Coś niecodziennego przyciąga ludzi do sal. 
I całe szczęście.

E N G L I S H T E X T

Delicate organism

Regular shows of the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot are only the tip of 
the iceberg of Professor Wojciech Rajski’s 
activities. He has just recorded an album 
with the orchestra, there is a series of 
concerts ahead of him and another edition 
of Festival Sopot Classic in summer. 
A true one-man band.

You founded the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot more than 30 years 
ago. Today, it is one of the best chamber 
orchestras in the country. It was an 
interesting time.
It was a really interesting time.

How would founding such an orchestra 
look today?
First of all, I would not be able to do it as fast as 
I could then. There is much more paperwork, 
forms, applications and so on. In 1982, mak-
ing several conversations was enough. The 
idea was put into practice after two days.

Was it equally easy to assemble  
the orchestra?
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I selected musicians in a completely non-stan-
dard way. Those were the 80s, I knew almost 
no one from the circle in this region. I had 
just come from Poznan, the Party did not 
like what I was doing in the local philhar-
monic there. There was a tour awaiting me 
in Germany, there were agents from Munich 
and Berlin calling me, and I had no orchestra. 
I had to do something. A friend of mine man-
aged to gather a group of twenty musicians. 
I did not audition any of them and let them all 
jump into the team right away.

Something like that would be probably 
impossible today.
Indeed, today, before they join a band, mu-
sicians have to pass several preliminaries 

with a particular programme. But then 
I had to take their words for it. As a matter 
of fact, I had not had much experience 
at chamber music until then. I had been 
mainly conducting symphony orchestras. 
So everyone attempted at something that 
seemed impossible. But it succeeded. 
I couldn’t imagine such an abstract  
situation today.

I understand that more proposals 
appeared after the tour in Germany
Yes, concerts given abroad were our main 
job in the beginning. We performed much 
less often in the country. We were like 
nomads. We were travelling thousands of 
kilometres by Jelcz buses for just one con-
cert. Today, all of us feel our bones aching 
after those journeys.

But I guess the situation started to  
change after 1989.
It has changed so much that we give most 
of our concerts in Poland today. We leave 
the country for incredibly important 
events only. Today nobody remembers the 
times when every rehearsal had to take 
place in a different room. It’s good that we 
have a place to stay now.

A chamber orchestra must demand 
something completely different from  
the conductor.
And it does. To put it simply, what a cham-
ber orchestra needs is higher precision in 
playing. This precision is needed always, 
of course, but its flaws are easier to notice 
in a smaller band. Chamber orchestras 
are much more delicate organisms than 
symphony ones. It is much easier to spoil 
everything. Do you like football?

I sometimes watch it.
Do you remember what happened to 
Borussia Dortmund when the authors of its 
success left it?

It was experiencing a downward  
trend until recently.
A chamber orchestra is like Borussia. You 
build a team for a long time, work a lot for 
its success, and then suddenly the violin or 
the cello leaves and everything is shaken 
to the foundations.

You created PCP from scratch, made 
the Polish Radio Orchestra one of the 
leaders in Poland... Do you have a recipe 
for such a success?
There is only one recipe: hard work. Es-
pecially as the standards of performance 
in orchestras are still increasing and, 

consequently, they need better conduc-
tors and more effective forms of work. 
You have to hear mistakes and be able to 
correct them. Music is not black magic; it 
contains permanent elements you have to 
work on. Once you have mastered each of 
those elements, success comes. If listeners 
claim after a concert that the orchestra 
was playing in tune, evenly, identically and 
most of all interesting musically, we have 
good reason to be happy.

The standards are increasing and what 
about listeners’ tastes? Are they more 
refined than before?
Music was received differently in the past 
political system, but it had nothing to do 
with the standards of performance. After 
all, there were no music channels, Inter-
net or records. Cultural communication 
was hindered; we were waiting to hear 
symphonies on the radio with recording 
cassettes ready in our hands. All of us, 
conductors, musicians and listeners, were 
learning much more slowly because of 
that. And it’s not a lie to say that someone 
who starts their adventure with conducting 
today has ten times better possibilities of 
development. And listeners benefit from 
that because they have access to better live 
music. Which does not mean that every 
listener has become an expert. After all, 
tastes vary.

This is probably where the broad 
spectrum of music performed by  
the Polish Chamber Philharmonic  
comes from.
We try to find the golden mean between 
high art and a full house at concerts. We 
reach out to wide audiences, including 
the youngest listeners. We often create 
a marriage with light music, obviously at 
a high level. We currently hold rehearsals 
for a concert with Marcin Wyrostek. Many 
of those whom we will attract to this con-
cert would probably not come to listen to 
chorales by Bach. The percentage of music 
lovers declines. Instead of concerts, we 
choose the privacy of our homes and our 
collections of albums or a direct transmis-
sion from the Berlin Philharmonic.

Nevertheless, live music is still the 
greatest pleasure to the ear.
Yes, it is. Admittedly, life has speeded up 
a lot, not every concert can be listened 
to, so listener chooses great names and 
famous venues. But the uniqueness of live 
music remains the same. There is some-
thing extraordinary that attracts people to 
concert halls. And just as well!



Cudze chwalicie swego nie znacie. Przykład? Zespół Decapitated, który pierwsze 
kroki stawiał przed dwiema dekadami w Krośnie, jest w światowej czołówce ciężkiego 

grania. Czemu w mainstreamowych mediach się o tym nie mówi? Czy Wacław 
„Vogg” Kiełtyka, lider i gitarzysta zespołu, ma jakąś teorię na ten temat?
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Decapitated wydało w 2014 roku nowy, 
świetny album, zagrało ponad 70 
koncertów. To chyba udany rok?
Bardzo. Nagraliśmy płytę, która wyszła bar-
dzo dobrze. Żeby ją zrobić odwiedziłem po 
dziesięciu latach starych znajomych w Hertz 
Studio. Potrzebowaliśmy tej płyty, żeby 
o sobie przypomnieć, mieć nowy materiał do 
grania na żywo. A to bardzo dobry materiał. 
Do tego ponad 70 koncertów. Średnio w roku 
robimy około 100 koncertów, a tutaj 70 plus 
studio. Mamy w końcu też stały skład – dołą-
czył do nas Michał Łysejko, młody, obiecujący 
perkusista z Gdyni. Bardzo sobie chwalę pra-
cę z nim. To był naprawdę dobry rok też dla-
tego, że skład się zżył ze sobą, fajnie się nam 
jeździ, nikt nie narzeka, nie ma problemów, 
dogadujemy się znakomicie. Przypomnie-
liśmy o sobie wielu ludziom. Bez wątpienia 
więc był to udany czas. Mam nadzieję, że 
2015 będzie równie dobry, a zapowiada się 
całkiem nieźle. Pojawiają się pierwsze trasy, 
festiwale. W tym momencie mam już też 
kilka świetnych niusów, którymi się jeszcze 
co prawda nie mogę podzielić, ale za kilka dni 
czy tygodni będziemy mogli ogłosić je fanom 
i nie mogę się doczekać, aż o tym wszystkim 
opowiem. Zagraliśmy też drugą część polskiej 
trasy „Blood Mantra Tour”, odwiedziliśmy 
z tej okazji kilka ważnych ośrodków, jak 
Kraków, Katowice, Szczecin. Pierwsza część, 
która była jeszcze w zeszłym roku, rozbudziła 
zainteresowanie.

Mówimy o Decapitated, zespole, który ma 
ugruntowaną wysoką pozycję na świecie, 
więc 2015 chyba nie może być słaby.
Masz rację, ale w poprzednich latach dzia-
łalności graliśmy głównie za granicą: na Wy-
spach Brytyjskich, w Stanach... Wiem, że Pol-
skę trochę zaniedbaliśmy. Dlatego bardzo się 
cieszę, że gramy coraz więcej sztuk w Polsce, 
puszczają nas w radiach, interesują się nami 
promotorzy letnich festiwali zagranicznych 
i polskich. Z roku na rok rośnie szacunek dla 
naszego zespołu, co mnie cieszy, bo mój plan 
na najbliższe lata to zadbać o Polskę, sprawić, 
żeby coraz więcej ludzi przychodziło na nasze 
koncerty. Fajnie się gra u siebie. Nie trzeba 
latać na drugi koniec świata żeby zagrać fajny 
koncert. Wystarczy wsiąść w busa i pojechać 
300-400 kilometrów od domu. Po frekwen-
cjach na naszej ostatniej trasie zauważyłem, 
że jest naprawdę nieźle, jest w co inwestować. 
Było parę takich sztuk, gdzie było pełno 
ludzi i dostawaliśmy pozytywnego kopa. Jest 
zainteresowanie zespołem i trzeba kuć żelazo 
póki gorące. Wydaje mi się, że mamy dużo 
do pokazania na scenie, mamy parę fajnych 
numerów, zespół brzmi dobrze na żywo. 
Jesteśmy takim bandem, który trafił w lukę, 
zespołem, którego polska scena potrzebuje. 

Jest Vader, Behemoth, Hate, Blindead, mnó-
stwo innych zespołów, a my jesteśmy jeszcze 
innym, oryginalnym, gramy własną muzykę. 
Oczywiście jest oparta na pewnych wpływach 
– tego nie unikniesz – ale uzupełniamy tę 
polską scenę rock’n’rollową, jesteśmy elemen-
tem układanki.

Wspomniałeś, że zaniedbaliście Polskę. 
A czy to nie było tak, że Polska  
olewała was? I olewa środowisko 
metalowe w ogóle? W mediach 
znajdziesz praktycznie każdą muzykę, 
ale metalu niewiele.
Rzeczywiście, jest trochę tak, że muzyka 
metalowa zeszła praktycznie na trzeci czy 
czwarty plan w mediach mainstreamowych 
w Polsce. Ostatnio przypadkowo natrafiłem 
na YouTube na program telewizyjny o Acid 
Drinkers i zauważyłem, że był emitowany na 
Dwójce. Pomyślałem sobie, że co to były za 
czasy, że w TVP puszczano tego typu rzeczy 
o normalnej porze. Teraz jest to wręcz nie-
wyobrażalne. Czasy się zmieniają, zmieniają 
się zarządzający. Decyduje to, co się najlepiej 
sprzedaje, jest poprawne... Media pewnie nie 
lubią takiej muzyki, widać co się dzieje na 
koncertach Behemotha...

Behemoth jest wrogiem publicznym, ale 
Decapitated ma zupełnie inny charakter.
Nie jesteśmy tak obrazoburczy, nie jesteśmy 
zespołem bluźnierczym, nie dolewamy oliwy 
do ognia i nie wkładamy kija w mrowisko. 
Fajnie by było, gdyby media i ludzie, którzy 
rządzą tym krajem i zajmują się jego kulturą 
i sztuką, spojrzeli na to, co robią muzycy me-
talowi, którzy jeżdżą za granicę, promują kraj. 
Może to kwestia czasu?

Masz więcej płyt sprzedanych niż 
Ewelina Lisowska, ale gdybym spytał 
na ulicy o Decapitated to ludzie nie 
wiedzieliby o co chodzi.
Na pewno by nie wiedzieli. Ostatnio widzia-
łem chyba w jakiejś regionalnej olsztyńskiej 
telewizji, jak pytano ludzi o Enej o Vader. Enej 
wszyscy znali. Vader? „Coś słyszałem, ale 
to chyba jakiś metal czy coś...”. To dziwne, 
bo Vader od tylu lat jeździ po świecie i jest 
w czołówce. Metal jest częścią naszej kultury 
narodowej, ale nie jest uznawany i doceniony.

Kiedy rozmawiasz z kimś, kto nie zna 
muzyki metalowej, kiedy mówisz ludziom, 
że grasz w zespole znanym i cenionym na 
całym świecie – jak reagują?
Rozmawiałem ostatnio z ludźmi, którzy 
robili mi remont w domu. Wiedzieli, że dużo 
wyjeżdżam, że gram, więc opowiedziałem im 
trochę więcej – jak to wygląda, na czym po-
lega, że czasami się gra w mniejszym klubie, 

czasami większym, czasami dla kilkudziesię-
ciu tysięcy. Byli zaskoczeni, że to aż tak, że 
można się z grania takiej muzyki utrzymać. 
Ale takie rozmowy się nie zdarzają często, bo 
moje otoczenie wie czym się zajmuję. A kiedy 
obcym opowiadam o przygodach, jakie nas 
spotykają na drodze, o wypadkach, awaryj-
nych lądowaniach, to wtedy często doceniają, 
że to duże poświęcenie i nabierają szacunku. 
Pamiętam rozmowę z jakąś dziewczyną, która 
skądś mnie kojarzyła, ale nie była do końca 
pewna skąd. Rozmawialiśmy o jakichś rze-
czach, powiedziałem coś w stylu: „w sobotę 
lecę do Australii, zagramy tydzień, potem le-
cimy do Stanów, muszę się jeszcze spakować”. 
Pamiętam, że robiły jej się coraz większe 
oczy. Była w szoku jak można z dnia na dzień 
pakować plecak, parę podstawowych rzeczy, 
zagrać i wrócić. Dla nas te wyjazdy to chleb 
powszedni. Jak ktoś nie podróżuje tak często 
jak my to jest to dla niego wydarzenie, pakuje 
się tydzień przed wylotem, zabiera pół szafy. 
My dostajemy po prostu telefon czy maila, 
że jedziemy za tydzień i tyle. To dziwne, jak 
człowiek się przyzwyczaja do takiego trybu 
życia. Przez ostatni rok czy półtora zrobiliśmy 
samym busem prawie 100 tysięcy kilometrów 
po Europie. Kiedyś nie zastanawiałem się nad 
tym, że na co dzień pokonuję takie odległo-
ści, że to ryzykowne, nie do końca normalne. 
Może nie jest to tak ryzykowne jak praca w ko-
palni, ale stopień szaleństwa jest podobny. 
Wydaje się, że podróże i rock’n’roll to wieczna 
imprezka i trochę tak jest, ale jednocześnie 
ludzie powinni sobie zdawać sobie sprawę 
z tego, że zespoły, które dużo podróżują, 
podejmują naprawdę spore ryzyko żeby grać, 
promować polską muzykę.

Jakbyś wytłumaczył komuś, kto nie ma 
pojęcia o muzyce metalowej i postrzega ją 
stereotypowo, jak brzmi wasza muzyka?
Moja muzyka brzmi dobrze, sprawia ludziom 
przyjemność. Wiem, że tak jest, bo widzę 
tych ludzi, ich twarze, ich mimikę, ruchy. Ta 
muzyka daje energię. Jest agresywna, sposób 
ekspresji jest wyrazisty i dosadny, brutalny, 
krzykliwy i głośny, ale ludzie tego potrzebują 
i my im to dajemy. To jest pozytywna energia, 
a my jesteśmy jej dostarczycielami. Choć 
same dźwięki nie zawsze są pozytywne, to 
energia za nimi stojąca już tak. Na tym polega 
granie muzyki na żywo. Nasza muzyka jest 
tak samo wartościowa jak każda inna. Każdy 
styl dostarcza dokładnie to samo: metal, 
hip-hop, disco, klasyka. Wszystko polega na 
tym samym, tylko materia ubrana jest w inny 
strój, dźwięki, scenografię, instrumenty. To 
tak jak z rozumieniem innych gatunków sztu-
ki – ktoś stanie przed obrazem Picassa i będą 
to dla niego tylko bazgroły, bo nie zrozumie. 
Ktoś spróbuje świetnego wina i nie będzie 

KULTURA / CULTURE

45



potrafił docenić smaku. Tak samo nie wszy-
scy są przygotowani do odbioru muzyki me-
talowej. Trzeba być koneserem, żeby dotrzeć 
do jej sedna, zrozumieć i docenić jej smak. 
Jest też mnóstwo takich, którzy potrafią sma-
kować tę muzykę – oni przychodzą na nasze 
koncerty. Ale to duże wyzwanie, żeby się tego 
podjąć. Trzeba się tego nauczyć, zarazić się 
tym od starszego kuzyna, brata, kolegi z po-
dwórka. Metal jest muzyką wartościową i nie 
trzeba tego dowodzić. Byłoby dobrze, gdyby 
ludzie w Polsce docenili ją, zrozumieli, że jest 
tak samo wartościowa, jak jazz, hip-hop czy 
cokolwiek innego.

E N G L I S H T E X T

Energy suppliers

The grass is not always greener on the 
other side. Need an example? Decapitated, 
a band that took their first steps in music 
two decades ago in Krosno, is now among 
the world leaders of heavy music. Why do 
not the mainstream media mention that? 
Does Wacław “Vogg” Kiełtyka, the leader 
and guitarist of the band, have any theory 
about that?

Decapitated published a new, excellent 
album and gave more than 70 concerts in 
2014. It was a successful year, wasn’t it?
Yes, a very successful one. We recorded an 
album which turned out to be very good. 
I visited my old friends in Hertz Studio after 
ten years to produce it. We needed the album 
to remind the audience about us and get some 
new material for live concerts. And it’s a really 
good material. Plus more than 70 concerts. 
On average, we give around 100 concerts 
a year, and last year it was 70 concerts plus 
the studio. We also have a regular line-up at 
last. Michał Łysejko, a young and promising 
drummer from Gdynia, joined the band. 
I really enjoy working with him. It was also 
a very successful year because the band grew 
very close. We enjoy touring together, there 
is no complaining, there are no problems, 
and we get along perfectly fine. We reminded 
many people about us. So it was undoubtedly 

a good time. I hope that 2015 will be equally 
successful, and it does promise to be pretty 
good. First routes and festivals appear on the 
horizon. I already have some excellent news 
right now. I obviously cannot reveal them yet, 
but in several days or weeks we’ll be able to 
announce them, and I can’t wait to tell our 
fans about all that. We also made the second 
part of the Polish “Blood Mantra Tour” and 
visited several important centres on this 
occasion, for example Cracow, Katowice and 
Szczecin. The first part, which took place last 
year, aroused strong interest.

We are talking about Decapitated, a band 
with an established position in the world, 
so I suppose 2015 cannot be a poor year.
You’re right, but in our previous years we 
played mainly abroad: on the British Isles, 
in the United States... I know we neglected 
Poland a bit. Which is why I’m very glad 
that we give more and more performances 
in Poland, that they play us on the radio 
and that promoters of summer foreign and 
Polish festivals are interested in our band. 
Year by year respect for our band is growing, 
and I’m happy about that because my plan 
for the next years is to take care of Poland 
and see to it that more and more people 
attend our concerts. It’s great playing at 
home. You don’t have to fly to the other end 
of the world to give a nice concert. All you 
have to do is get on a minibus and drive 
300-400 kilometres away from home. I saw 
the attendance during our previous tour 
and noticed that it wasn’t bad and that we 
have something to invest in. There were 
several performances full of people, which 
gave us a huge kick. People are interested 
in our band, and we need to strike while the 
iron is hot. I think that we have a lot to show 
on the stage. We have several great tracks, 
and the band sounds good live. We are such 
a group that filled in a gap, a band needed by 
the Polish scene. There is Vader, Behemoth, 
Hate, Blindead and lots of other bands, and 
we are a different, original one and play our 
own music. It is of course based on some 
influences, you can’t avoid that, but we com-
plement this Polish rock ‘n’ roll scene. We 
are a jigsaw puzzle piece.

You mentioned that you had neglected 
Poland. But perhaps it was Poland that 
ignored you? Perhaps it ignores the 
whole metal environment? You can find 
practically every genre of music in the 
media, but there is almost no metal at all.
Indeed, it’s as if metal music has been prac-
tically pushed into the farthest background 
in the mainstream media in Poland. I’ve 
recently come across a television programme 
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Tak samo nie wszyscy 
są przygotowani 

do odbioru muzyki 
metalowej. Trzeba 

być koneserem, 
żeby dotrzeć do jej 
sedna, zrozumieć 
i docenić jej smak. 
Jest też mnóstwo 

takich, którzy potrafią 
smakować tę muzykę 
– oni przychodzą na 

nasze koncerty.  



russjan

GDYNIA, EJSMONDA 2 T: +48 58 667 77 77 HOTEL@NADMORSKI.PL

Do you like being active in your spare time?

www.nadmorski.pl

at the seaside
weekends

activeSpend



about Acid Drinkers on YouTube and noticed 
it had been broadcast by TVP2. I thought that 
it must have been so much different then if 
the Polish public TV screened such things at 
a normal time of the day. Now it’s almost un-
imaginable. Times change, managers change. 
It is the thing that sells best and its correct-
ness that decide what’s broadcast... The me-
dia probably don’t like such music. You can 
see what happens at Behemoth’s concerts...

Behemoth is a public enemy, but 
Decapitated has a completely  
different character.
We’re not so iconoclastic, we’re not a blas-
phemous band and don’t add fuel to the fire 
or stir up a hornets’ nest. It would be nice if 
the media and those who rule this country 
and take care of its art and culture looked at 
what metal musicians do and saw that they go 
abroad and promote the country. Perhaps it is 
a matter of time?

You’ve sold more albums than Ewelina 
Lisowska, but if I were to ask people in the 
street about Decapitated, they would have 
no idea what I was talking about.
They definitely wouldn’t. I’ve seen people 
being asked about Enej and Vader lately. 
I guess it was some regional TV from Olsz-
tyn. Everyone knew Enej. But Vader? “I’ve 
heard something, I guess, it’s some kind of 
metal or something...”. It’s strange because 
Vader has been touring the whole world for 
so many years. It’s one of the leaders. Metal 
is a part of our national culture, but it’s nei-
ther recognized nor appreciated.

When you talk to someone who doesn’t 
know metal music and when you tell 
people that you play in a famous and 
highly regarded band in the world,  
how do they react?
I’ve recently talked to people who renovat-
ed my house. They knew that I was often 
away and that I played so I told them a bit 
more: what it looks like, what it’s all about 
and that sometimes you play in small-
er clubs, sometimes in bigger ones and 
sometimes for several thousand people. 
They were really surprised that you can 
make a living from such music. But such 
conversations don’t happen often because 
my environment knows what I do. And 
when I tell strangers about the adventures 
we have, about our accidents, emergency 
landings and so on, they often appreciate 
it and start feeling respect because they 
see we do it with dedication. I remember 
talking to a girl who thought she knew 
me but didn’t know where from. We were 
talking about some things, and I told her 

something like “I’m going to Australia 
on Saturday, we’ll be giving concerts for 
a week, then we’re going to the United 
States. I still have to pack my things.” 
I remember her eyes growing bigger and 
bigger. She was shocked that you could 
pack up from one day to the next, take 
some basic things, give a concert and come 
back. Those trips are our daily bread. For 
someone who doesn’t travel as much as we 
do, they are huge events. Such people pack 
up a week before the flight and take a half 
of their wardrobes. We simply get a call 
or an email saying that we’re leaving in 
a week, that’s all. It’s strange how one can 
get used to such a way of living. We drove 
almost a hundred thousand kilometres 
in the minibus around Europe only last 
year. I once didn’t think about the fact that 
I cover such distances every day, that it can 
be risky and that it’s not quite normal. Per-
haps it’s not as risky as working in a mine, 
but the level of madness is similar. It seems 
that travelling and rock ‘n’ roll are a nev-
er-ending party, and they actually are to 
some extent, but people should realize that 
bands which travel a lot take a really huge 
risk to play and promote Polish music.

How would you explain the sound 
of your music to someone who has 
no inkling of metal music and has 
a stereotypical view about it?

My music sounds good, and many people 
enjoy it. I know that because I see those peo-
ple, their faces, movements, gestures. This 
music gives energy. It’s aggressive, its mode 
of expression is clear and strong, brutal, loud 
and noisy, but people need it, and we give it 
to them. It’s a positive energy, and we are the 
suppliers. Although the sounds aren’t always 
positive, the energy behind them is. This is 
what live music consists in. Our music is as 
valuable as any other. Each style provides 
exactly the same: metal, hip-hop, disco, 
classics. Everything is about the same thing, 
only the matter is dressed in something else: 
different sounds, scenery, instruments. It’s 
like with understanding different art genres: 
someone will stand in front of Picasso’s paint-
ings and think they’re just scrawls because 
he or she won’t understand them. Someone 
will try excellent wine and won’t be able to 
appreciate its taste. Similarly, not everyone 
is ready to listen to metal music. You have 
to be a connoisseur to reach its essence, 
understand and appreciate its taste. There 
are lots of people who know how to relish this 
music, and they come to our concerts. But 
trying that is a great challenge. You have to 
learn that, pick it up from your older cousin, 
brother or playmate. Metal is a valuable kind 
of music. Nobody has to prove that. It would 
be nice if people in Poland appreciated it and 
understood that it’s as valuable as jazz, hip-
hop or anything else.
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Pies Kiejstuta Bereźnickiego niemal pozbawił mnie męskości, ale wizytę w sopockim domu Mistrza warto było 
przypłacić chwilą stresu. Zwłaszcza, że to przestrzeń nietuzinkowa, podobnie jak jej właściciel, audiofil, literat, 

a przede wszystkim wielki artysta – malarz. Rozmawiamy przed jego jubileuszową wystawą w Sopocie.

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka
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Zbliża się wystawa z okazji 80. rocznicy 
pana urodzin. Przypomina pan sobie swój 
pierwszy udział w wystawach?
Nie jestem w stanie określić jej dokładnie 
w czasie. To był chyba rok 58, 59, zaraz po 
moim dyplomie, przyszedł sukces i akcep-
tacja przez krytyków. Ważne wydarzenie, 
zresztą jak wszystko, co zdarzało się po raz 
pierwszy w życiu. Obecnie wystawiam raz na 
jakiś czas. To nie jest już aż tak duża koniecz-
ność i potrzeba.

Malarz jest chyba nierozerwalnie związany 
z instytucją wystawy.
Zdarza się i tak, że malarz nie wystawia swoich 
prac, mimo ich walorów. Ale to jest jego wybór.

Malowanie to siłą rzeczy zajęcie samotne. 
Długo potrafi pan spędzić nad płótnem bez 
kontaktu z innymi?
Kiedyś zdarzało mi się malować więcej i dłu-
żej. Teraz wychodzę z pracowni po trzech, 
czterech godzinach. Lubię malować popołu-
dniami, po dobrym posiłku i drzemce.

A sztuczne światło w pracowni panu nie 
przeszkadza?
Ja się do niego przyzwyczaiłem. Na wysta-
wach też brakuje naturalnego światła.

Ale na plenery pan jeździ?
Jeździłem i dalej jeżdżę na plenery, najchęt-
niej te daleko od cywilizacji. Teraz przez 
przygotowania do wystawy musiałem pomysł 
wyjazdów porzucić, ale z pewnością wyru-
szę, po majowej wystawie. Ostatnio poza 
pracownią skupiam się tylko na rysunkach. 
Kilkadziesiąt z nich właśnie wróciło z wysta-
wy w Szczecinie.

Na plenerze też szuka pan odosobnienia?
Dla mnie to jest przede wszystkim miejsce 
przyjacielskich kontaktów i wymiany myśli. 
Do tego ma się spokój i cały dzień do własnej 
dyspozycji. Ale nie traktuję pleneru jako 
przestrzeni, gdzie bezpośrednie zetknięcie 
z naturą wprawia w ruch twórcze tryby. Nie 
miewam malarskiej weny i nie posiłkuję się 
za bardzo zewnętrznym światem. Musi być 
oczywiście ten niepokój, wyrzut sumienia 
niezbędny do tworzenia. Czasem jest to jakiś 
błysk przeszłości, czasem jakieś znane mi 
miejsce, ale większość i tak tworzy się w cza-
sie rzeczywistym na płótnie.

To pewnie skutkuje skrupulatnymi 
szkicami i wnikliwym studium przed 
przystąpieniem do malowania.
Jest dokładnie na odwrót. Obraz powstaje 
bezpośrednio na płótnie. Poza paroma wy-
jątkami nie użyłem nigdy ołówka, zaczynam 
zawsze od koloru.

Jest pan znany ze swoich martwych natur. 
Jak je pan komponował?
Komponowały się trochę same. Nie usta-
wiałem godzinami przedmiotów w satys-
fakcjonującą całość, nie dobierałem ich 
według żadnego pomysłu. Często było tak, 
że martwa natura tworzyła się z przedmio-
tów, które do domu przynosiła żona.

Patrząc na pana kolekcję płyt, śmiem 
twierdzić, że nie tworzy pan w ciszy.
Muzyka bez przerwy towarzyszy mi w pra-
cowni. Tutaj jest tylko część zbioru, więk-
szość jest poustawiana w całym domu. To 
są zarówno stare winyle jak i współczesne 
wydawnictwa. Nie mam czasu na wracanie 
do niektórych, ale zapewniam, że wszyst-
kie przesłuchałem.

Przeważa muzyka klasyczna, jacyś ulubieni 
kompozytorzy?
Trudno wybrać i ułożyć listę ulubionych 
twórców. Lubię barok, ale nie wzbraniam 
się też przed kompozytorami najnowszy-
mi. XX wiek dopiero co minął, jeszcze  
nie wysłuchałem wszystkiego, co ma  
do zaoferowania.

Zdobycie takiej ilości płyt w poprzednim 
ustroju musiało być nie lada wyzwaniem.
Bo było. Trochę też kosztowało, bo oryginal-
ne płyty kompaktowe z klasyką kupowało się 
za dolary w Peweksie. Był też nieistniejący już 
sklep z płytami prowadzony przez Francuza 
w centrum Gdańska. Jak się zmęczyłem 

radą wydziału na uczelni, to nie było mowy, 
żebym nie wrócił do domu z płytą.

Odwiedza pan czasem swoją Alma Mater?
Parę razy zdarzyło mi się zajść. Artystycz-
ny bałagan w pracowniach jaki był, taki 
jest. Ale praca z młodymi dawała mi dużo 
satysfakcji. Ich energia i zapał były także 
bodźcem dla mojej twórczości. Stała wy-
miana myśli, tego może po pewnym czasie 
brakować. Nie codziennie wychowuje się 
na artystów paręset osób.

Studiował u pana również pański syn.
Tak, ale nie miał taryfy ulgowej.  
Na uczelni byłem dla niego przede  
wszystkim pedagogiem.

Jest pan nestorem wybitnie  
artystycznej rodziny.
Rzeczywiście. Moja żona zajmuje się tkani-
ną artystyczną, córki skończyły malar-
stwo, podobnie jak syn. Rzeźbie poświęciła 
się za to wnuczka.

Nie brakuje państwu tematów do  
rozmów przy stole?
Przy stole staramy się rozmawiać przede 
wszystkim o życiu.

Pisze pan również wiersze.
Kiedyś się zdarzało. Teraz nie siadam do 
pisania, malowanie wystarcza mi żeby się 
w pełni wypowiedzieć. Ale nie zarzekam 
się, zawsze można do tego wrócić.
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Pana styl jest bardzo charakterystyczny, 
kiedy zdał pan sobie sprawę, że maluje pan 
jak Bereźnicki i nikt inny?
Trzeba policzyć od 1958, jakieś ponad 60 lat.

Ale przecież te dwa płótna znacznie się 
od siebie różnią.
Bo to jest jeden z pierwszych obrazów powsta-
łych po moim dyplomie. Wtedy panowały 
zupełnie inne tendencje i wpływy. Tu jest 
Cezanne, El Greco, jeszcze gdzie indziej jest 
dyskusja z abstrakcją czy kubizmem. To się 
zmienia, ale zawsze było moje.

Co jest większym błędem malarza – 
namalować za dużo czy za mało?
Na obrazie trzeba namalować tyle, ile trzeba. 
Każdy musi to wyczuć sam.

E N G L I S H T E X T

Painting as much as needed

Kiejstut Bereźnicki’s dog almost deprived 
me of my manhood, but it was worth paying 
for my visit in the Master’s house in Sopot 
with a moment of stress. Especially as it is 
an unconventional space, just like its owner, 
an audiophile, a man of letters but most of 
all a great artist, a painter. We talk before his 
jubilee exhibition in Sopot.

The exhibition organized for your 80th 
birthday is approaching. Do you remember 
the first time you participated in an 
exhibition?
I am not able to determine when exactly it hap-
pened. I think it was 1958 or 1959, right after 
my diploma, when success and approval from 
the critics came. An important event, like any 
other that happened for the first time in my 
life. I currently exhibit once in a while. It is no 
longer such a strong need and necessity.

Are painters not inextricably linked with 
the institution of exhibition?
It sometimes happens that painters do not 
exhibit their works despite their quality. But it 
is their own choice.

Painting is quite naturally a lonely activity. 
Can you spend a lot of time working on 
a canvas without contact with others?
I once used to paint more and for a longer 
time. Now I leave the studio after three or four 
hours. I like painting in the afternoon, after 
a good dinner and a nap.

What about artificial light? Does it not 
distract you?
I got used to it. There is little natural light on 
exhibitions as well.

But you do paint in the open air 
sometimes, right?
I have been painting in the open air, I still 
do it, most preferably far from civilization. 
Now, because of the preparations for the 
exhibition, I have had to abandon the idea, 
but I will definitely leave to the open air after 
the exhibition in May. Aside from the studio, 
I have been focusing solely on drawings lately. 
Several dozens of them have just returned 
from an exhibition in Szczecin.

Do you search for isolation in the  
open air too?
For me it is most of all a place of friendly 
relations and exchange of thoughts. Plus 
you can enjoy peace and have a whole day 
at your own disposal. I do not treat the 
open air as a space where direct contact 
with nature sets creative gearwheels in 
motion. I do not get artistic inspiration and 
rarely make use of the outside world. There 
obviously have to be anxiety and remorse 
that are necessary for creating. Sometimes 
it is a flash of the past, sometimes a place 
I know, but most things are still created in 
the real time on the canvas.

It probably results in detailed sketches and 
thorough studies before you start painting.
It is exactly the other way round. My paintings 
are created directly on the canvas. Apart from 
several exceptions, I have never used a pencil. 
I always start with the colour.

You are famous for your still lives. How did 
you compose them?
They composed themselves. I did not spend 
hours arranging the objects into one satisfy-
ing whole, I did not select them according to 
some idea. It was often the case that still lives 
were formed from the objects my wife had 
brought into the house.

When I look at your record collection, I can 
risk saying that you do not paint in silence.
Music accompanies me in my studio all the 
time. There is only a small part of the whole 
collection here, the rest is arranged in other 
places in the whole house. They are both old 
vinyls and contemporary records. I do not 
have time to return to some of them, but I as-
sure you I have listened to all of them.

Most of them are classical music. Do you 
have your favourite composers?
It is hard to choose and make a list of 
my favourite authors. I like the baroque, 
but I do not refrain from contemporary 
composers either. The 20th century has 
just passed and I still have not listened to 
everything it has to offer.

Obtaining so many albums in the past 
system had to be a considerable challenge.
And it was. It cost a bit, too, because original 
compact discs with classics were sold for 
dollars in Pewex shops. There also used to 
be a shop with records run by a Frenchman 
in the centre of Gdansk. When I got tired of 
the university faculty council, coming home 
without a record was out of question.

Do you visit your Alma Mater sometimes?
I dropped by several times. The artistic mess 
in its studios I knew is still there. But working 
with young people brought me a lot of satis-
faction. Their energy and enthusiasm were 
also a stimulus for my own work. A regular ex-
change of thoughts, which one starts to miss 
after some time. It is not every day that you 
bring up several hundred people to be artists.

Your son also studied under you.
Yes, but I did not make allowances for him. 
I was most of all his teacher at the university.

You are the doyen of an artistically  
gifted family.
You are right. My wife has taken up artistic 
fabrics, my daughters finished painting stud-
ies, just like my son. And my granddaughter 
has devoted herself to sculpture.

So you do not lack topics for conversations 
at the table?
When at the table, we try to first of all talk 
about life.

You write poems too.
I used to. Now I do not sit down to writing; 
painting is enough to fully express myself. 
But I do not renounce poetry, I can always 
return to it.

Your style is very characteristic. When did 
you realize you paint like Bereźnicki, not 
like anybody else?
You have to count since 1958, which makes 
more than 60 years.

But these two canvases are completely 
different.
Because this is one of the first paintings 
created after my diploma. There were en-
tirely different tendencies and influences 
then. Here you have Cezanne, El Greco, 
and somewhere else you will find a discus-
sion with abstraction or cubism. It keeps 
changing, but it has always been mine.

What makes a bigger mistake for a painter 
– painting too much or too little?
You have to paint as much as needed. Every-
one has to feel it themselves.
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TEKST

ZUZANNA   
CISZEWSKA

O
glądać – to oczywiste. Kupować 
– już mniej. Sztuka, kojarzona 
z szeroko pojętym prestiżem, 
jest nadal metką elity. Sztuka, 

rzecz jasna, posiadana, nie tworzona. Bo 
artyści to nadal biedacy i myśliciele, hipsterzy 
i alkoholicy, outsiderzy i ćpuni. Społeczeń-
stwo myli się co do joty względem wszystkie-
go, no może wyłączając alkohol.

Od niedawna istnieje na rynku sympatycz-
nie określany twór sztuki Młodej-Nowej-Naj-
nowszej, który - nawet jeśli nie zawsze cieszy 
oko - to portfel w prawie każdym przypadku. 
Czy na aukcji, czy w galerii, czy bezpośred-
nio od twórcy dostaniesz fajny obraz w fajnej 
cenie, a to dlatego, że gówniarzom się chce 
i naprawdę się cieszą, jak się coś podoba. Wy-
bór jest porządny, trzeba tylko wiedzieć gdzie 
szukać i chwała ludziom takim, jak ja, którzy 
chętnie pomogą w ocenie.

Dorwać swój pierwszy w życiu obraz to 
straszna frajda. A że ludzie lubią fun, to taka 
przyjemność, podobnie jak z tym alkoholem, 
może stać się uzależniająca. I wtedy już nie-
wielki krok do kolekcjonera. Brzmi dumnie 
i tak właśnie brzmieć powinno, bo każdy zbie-
racz sztuki powinien pysznić się tym, że dzia-
łania twórcze wspiera i wiesza na ścianach po 
wszystkich pokojach chałupy. 

A płótna mają w sobie coś magicznego. 
Trochę grubo kładzionej farby i z każdego 
pomieszczenia możemy zrobić mini galerię 
sztuki. To bardzo ważne w czasach, w których 
przedmiot obdarty został z wyjątkowości. 

Pozbawiony duszy i serca, sprowadzony do 
popularnego schematu i wzoru. Sztukę moż-
na dostać w rozsądnej cenie. Młody człowiek 
sprzeda nam pracę za równowartość wydru-
ku z Ikei albo nowego telewizora, którego 
kolorowe obrazki za kilkanaście lat wypiorą 
nam mózgi na biało.

Ok, powiem to: sztuka wywyższa. Nie tak 
po prostacku, nie zadziera nam nosów, a przy-
najmniej nie powinna. Wznosi nas – czyli 
uszlachetnia. Jasne, można się odchamić raz 
w tygodniu w niedzielę, po rosole i kotlecie 
rzucić groszem na muzea, teatr czy kino. Nie 
ma to jednak żadnego porównania ze świado-
mością posiadania sztuki. I prestiżem właśnie 
jest w tym przypadku istnienie w gronie tych, 
którzy mają sztukę ze względu na samą (abs-
trakcyjną i emocjonalną) radość obcowania 
z nią. To czyni Was, moi drodzy przyszli ko-
lekcjonerzy, elitą tego smutnego świata.

E N G L I S H T E X T

Why is art worth...

Looking at? It’s obvious. Buying? That’s not 
so clear. Art, associated with broadly under-
stood prestige, is still the label of elites. Of 
course I mean art that is owned, not the one 
that’s created. Because artists are still pau-
pers and philosophers, hipsters and alcohol-
ics, outsiders and junkies. But the society is 

DLACZEGO WARTO 
SZTUKĘ...

Od niedawna 
istnieje na rynku 

sympatycznie 
określany twór 

sztuki Młodej-Nowej-
Najnowszej, który - 

nawet jeśli nie zawsze 
cieszy oko - to portfel 

w prawie każdym 
przypadku. 

completely wrong about all that, well, maybe 
except for the alcohol.

A nicely called art style, New, Newer, 
Newest, has recently appeared on the market, 
and even if it’s not always pleasing to the 
eye, it’s definitely pleasing to the purse in 
almost every case. Whether it’s an auction or 
a gallery or whether you talk directly to the 
author, you will always get a nice painting at 
a nice price, and it’s because those brats want 
to do it and really like it when people enjoy 
their works. There is quite a good selection, 
you just have to know where to look for. And 
thank people like me who will always help to 
assess the work.

Getting the first painting in one’s life is 
a lot of fun. And because people like having 
fun, such a pleasure, just like the one with 
alcohol, can become addictive. And then 
becoming a collector is just around the 
corner. It sounds serious, and it should, be-
cause every art collector must boast about 
the fact that they support artistic activities 
and hang paintings on each and every wall 
in their homes.

And there is something magical about 
canvases. A bit of thick-painted walls, and you 
can turn every room into a mini art gallery. 
It’s very important in our times, when objects 
have been stripped of their uniqueness. De-
void of souls and hearts and reduced to popu-
lar patterns and formulas. Art can be bought 
at a reasonable price. A young man will sell 
you his work for an equivalent of a printout 
from IKEA or a new TV, whose colourful 
pictures will wash your brain pure white in 
several years’ time.

Ok, I’ll write it: art elevates people. But 
not in any coarse way, it doesn’t make them 
put on airs, or at least it shouldn’t. It elevates 
us, meaning it ennobles us. Of course, you 
can get some culture once a week on Sunday 
spending a penny on museums, theatre or 
cinema after roast chicken and pudding. But 
it can’t compare to the awareness of owning 
art. And the prestige in this case comes from 
the existence in the circle of those who have 
art because of the sheer (abstract and emo-
tional) pleasure of communing with it. This 
makes you, my dear future collectors, the 
elite of this sad world.
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ROZMAWIAŁ
Kamil Sadkowski

ZDJĘCIE
Źródło: Mat. Prasowe

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.

MICHAŁ MAJ – niedoszły prawnik, na szczęście 
dla rynku restauracyjnego. Polak z angielskim 
poczuciem humoru. Profesjonalista, który 
wysoko podnosi poprzeczkę i wyprzedza ze 
swoimi pomysłami świat gastronomii o kilka 
ładnych lat.

Jak trafiłeś do branży gastronomicznej? 
Kiedy był początek?
Dobrze wiesz jak, po co pytasz? (śmiech) 
Zaczęło się od dziadka. Dziadek miał 
masarnię, stąd zainteresowanie jedzeniem 

w ogóle. Zacząłem gotować w domu kiedy 
miałem 5 lat.

5 lat? Co potrafiłeś ugotować  
w wieku 5 lat?
Pizze, zapiekanki wszelkiego rodzaju, poza 
tym robiłem z babcią wszystko co mi kazała. 
Dziadek robił zajebiste kiełbasy – to akurat 
proste, ale robił też rzeczy, które są nie do po-
wtórzenia – salcesony i tego typu galanterie 
mięsne. Dzisiaj kucharze co do centymetra 
mają rozpisane przepisy, a im nie wychodzi, 

tymczasem on miał po prostu dobrą rękę 
do tego. Wszystko to było z trzydzieści lat 
temu. Potem, już na studiach, ojciec mnie 
wsadził do japońskiej knajpy i zaczęliśmy 
coś dziergać. W międzyczasie pracowałem 
w „Marco Polo” jako kelner, przez chwilę też 
na kuchni. Potem przez przypadek znalazłem 
się w Haffnerze.

Jedzenie i seks są nierozłączne. Zdarzyło 
ci się uprawiać seks w pracy?
I tak ci już za dużo opowiedziałem. 
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Gdybym powiedział ci więcej musiałbym 
cię zabić (śmiech). Seks w pracy? Tak, zda-
rzyło się. Na jachcie.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w branży gastronomicznej?
Łódki na Karaibach. Byłem kucharzem na 
80-metrowych jachtach. Było tam zawsze z 12 
gości. Były to łódki czarterowe, wynajmowa-
ne za jakieś horrendalne kwoty. Ja gotowałem 
zarówno dla załogi, jak i dla gości. To był fine 
dining – ktoś rano wstaje, życzy sobie jakieś 
tam smoothie, potem lunch i tak dalej. Wsta-
wałem o piątej rano, kończyłem śniadanie dla 
załogi (bo byłem o dwa dni do przodu z nimi), 
potem obsługiwałem gości. Śniadanie koń-
czyło się o 10-11, dwóch murzynów sprzątało 
po mnie kuchnię według moich standardów, 
więc mieli grubą tabakę. Ja w tym czasie 
w godzinę robiłem zakupy. Wpadałem na 
rynek w Cannes, wchodziłem do warzyw-
niaka, Francuz jakieś wąty, dostawał klapsa 
w ryj - OUT, wchodziłem do następnego. By-
wały takie sytuacje, że policja mnie szukała. 
Masakra była ze spaniem: spałem godzinę po 
lunchu jak mogłem, potem do drugiej byłem 
na nogach i spałem do piątej. I tak przez trzy 
miesiące. Na Malediwach z kolei wybrałem 
sobie do pomocy jakiegoś melepetę z Polski. 
Był przerażony. Łódka ruszyła, zagoniłem 
wszystkich, żeby pokitrali szkła, bo zaraz 
nam by to wszystko pospadało. Jakoś żeśmy 
dopłynęli na GPS-ie z iPhona do głównej wy-
spy. Weszli ludzie. Ten chłop, co go wziąłem 
do pomocy, był tak przerażony, że nie dawał 
rady z najprostszym śniadaniem. Mojego 
ostatniego dnia uchlałem się, skakaliśmy 
z komandosami na główkę do wody z pokła-
du. A ten kucharz mnie budzi o piątej rano: 
„słuchaj, musisz wstać, ja se nie dam rady 
z tymi śniadaniami”. Zdziwiłem się: „przecież 
ja dzisiaj wyjeżdżam, chłopie, a ty ty zostajesz 
forever, jak ty to sobie wyobrażasz?”.

Jak twoje ego?
(śmiech) No co, z samolotu można je oglądać! 
Przez to, że wróciłem z Londynu, gdzie 
pracowałem w różnych miejscach, a teraz 

pracuję z różnymi ludźmi tutaj, staram się 
utrzymać tę moją bajerkę w ryzach. Ale 
nie potrafię czasem. I to jest chyba odpo-
wiedź na pytanie. 

E N G L I S H T E X T

Tight rein on airs
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.

MICHAŁ MAJ – a would-be lawyer, fortunately 
for the restaurant market. A Pole with an 
English sense of humour. A professional who 
sets high standards and whose ideas put him 
several good years ahead of the world of 
gastronomy.

How did you enter the catering industry? 
When did you begin?
You know exactly how I did it, why do you ask? 
(laughs) It all began with my grandfather. 
He had a butcher’s shop, which is where 
my interest in food in general came from. 
I started cooking at home when I was five.

Five? What could you cook at the  
age of five?
Pizza and all kinds of casseroles. Besides, 
I was cooking with my grandma and doing 
whatever she told me to do. My granddad 
made great sausages, which isn’t that difficult 
after all, but he also made things that can’t be 
repeated: brawn and this kind of meat stuff. 
Today cooks have incredibly detailed recipes 
and can still spoil the dish, while he simply 
had a talent for that. It was all happening 
about thirty years ago. Later, when I was 
already a student, my dad put me into 
a Japanese joint, and we started designing 

things there. In the meantime, I was working 
as a waiter and in the kitchen at “Marco Polo” 
for some time. Then I found myself in Hotel 
Haffner.

Food and sex are inseparable. Have you 
ever had sex at work?
Well, I’ve already told you too much. If I told 
you more, I’d had to kill you. (laughs) Sex at 
work? Yes, I had. On a yacht.

The most extreme experience in the 
catering industry?
Boats in the Caribbean. I was a cook on yachts 
that were 80 metres long. There were always 
12 guests there. The yachts were chartered 
boats rented for some horrendous money. 
I was cooking for both the crew and the 
guests. It was fine dining: someone gets up in 
the morning, orders smoothie or something, 
then there’s lunch and so on. I was getting up 
at five in the morning, finishing breakfast for 
the crew (because I was two days ahead with 
them) and then I started serving the guests. 
Breakfast ended around 10-11, and two black 
dudes got down to tidying the kitchen up after 
me according to my standards so they had 
to deal with quite a holy mess. I was doing 
shopping for an hour at that time. I would rush 
into a market in Cannes, visit a greengrocery, 
the French guy would jump on me, and I’d 
move to another shop. Sometimes such things 
happened that the police was looking for me. 
Sleeping was a massacre too. I was sleeping 
an hour after lunch if I could, then I’d stay up 
until two and sleep until five. And it continued 
for three months. And when I was in the 
Maldives, I was helping to open a luxury spa & 
dive yacht. I chose some moron from Poland 
to help me there. He was terrified. The boat 
moved, I made everyone hide glasses because 
they’d all fall down in a moment. We somehow 
reached the main island using GPS on an 
iPhone. People came in. The guy I took to 
help me was so terrified that he couldn’t even 
make the simplest breakfast. I got sloshed on 
my last day, we were diving with commandoes 
from the boat mast. And the cook woke me 
up at five and said, “listen, you’ve got to get 
up, I can’t make it with all those breakfasts 
alone”. I was surprised, “I’m leaving today, 
boy, and you’re staying here forever, how do 
you see this?”.

How’s your ego?
(laughs) What about it? You can see it 
from the sky! Because I’ve come back from 
London, where I was working in various 
places, and because I now work with various 
people here, I’m trying to keep a tight rein on 
these airs. But I sometimes can’t. And I guess 
this is the answer to your question. 
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ZDJĘCIA

JOANNA OGÓREK 
 

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

współpracuje z lokalną prasą, 
magazynami, a przede wszyst-

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

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

nie licząc syna. Do swoich 
szczególnych umiejętności 

zalicza bieganie na obcasach, 
a za cel zawodowy obrała 

tworzenie zdjęć, które oddają 
zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny 
posiłek dla bliskich. Jego 

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

pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, 

zaglądając w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwykłego 

śmiertelnika. Chwile spędzone 
w tych ogrodach rozkoszy 

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

smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti 

w Gdańsku.

TEKST

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 60
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Splendor i sława, no cóż... Nie bez znaczenia słowo „pycha” 
w kulinarnym świecie ma podwójne znaczenie.



D
wa światy, jak ogień i woda.
Pierwsi to nadmuchani 
pseudoszefowie kuchni, którzy 
zabierają się wszystkie możliwe 

techniki gotowania. Tymczasem brak im 
po prostu wyczucia dobrego smaku, nie 
mówiąc o dobrym wychowaniu.

Drudzy to gotujący w swoich kuchniach 
kucharze, których poczynania kulinarne 
są naprawdę piękne i pyszne, bez nadęcia 
i dystansem do swojej ciężkiej pracy. Za to 
karmią nie tylko ciało, ale również duszę.

W wielkiej kuchni brakuje prostoty i sza-
cunku dla produktu. Pięknego i zarazem 
zniewolonego pierwiastka kobiecego. Kobie-
ty gotują nie zważając na techniki gotowa-
nia. Gotują sercem i dla nich najważniejsze 
jest zadowolenie bliskich, nie zastanawiają 
się jak smakują molekularne gnioty.

Mistrzowie kuchni, nie musicie się 
zbytnio wykazywać. Waszym przyjacielem 
w kuchni nie może być technika, a intu-
icja. Właściwy dobór produktów, ciekawe, 
ale proste połączenia smakowe. Tego na 
talerzu oczekują goście.

Jest wiele ciemnych zakamarków pychy 
kulinarnej. Kolejnym są konkursy kulinar-
ne, istne zło. Przede wszystkim wiele z nich 
jest ustawionych. Mimo szczerych chęci 
kucharzy stających w szranki wyścigu 
z czasem i oceną innych, nagrody zostały 
już rozdane. Przykre, ale prawdziwe. 
Spinanie się na jeden posiłek czy wieczór 
ma tylko wtedy sens, gdy po zrobieniu nie-
zrozumiałych dla wielu konstrukcji na co-
dziennym talerzu nie pozostanie smutek. 
Absurdem jest fakt, że kucharze z logiem 
sous vide nie potrafią zrobić najprostszych 
dań z naszego kręgu kulturowego. Ludzie, 
którzy tworzą dania z pianami i chipsami 
z czego popadnie, powinni mieć podsta-
wy dobrej sztuki kulinarnej. Wszystko 
cudownie jeśli pokora, wiedza i intuicja idą 
w parze, ale z przykrością stwierdzam, że 
takich kucharzy jest niewielu.

Są jednak miejsca, które pięknie prezen-
tują dania i pysznie karmią. W jednym 
z tych miejsc miałem okazję ostatnio 
celebrować kulinarne dzieła sztuki.  
Pojawiły się takie składniki potraw jak  
fagas czy grasica. To wszystko miało 
miejsce w gdańskim Mercato. Smak gra-
sicy zawsze mnie zniewala i ten składnik 
chciałbym wyłuskać i wskazać za jego 
pomocą bardzo prosty kierunek w podąża-
niu za smakiem idealnym.

Grasica to po prostu gruczoł, który 
odpowiada za odporność. W organizmach 
ssaków znajduje się tuż za mostkiem. 
W kuchni wykorzystywane są głównie 
grasice cielęce i jagnięce. Potocznie 
nazywane są mleczkiem, a to z powo-

du konsystencji. Przygotowanie dania 
z grasicy wymaga dosyć długiej obróbki 
wstępnej. Na początku moczymy ją kilka 
godzin w zimnej wodzie. Potem namacza-
my we wrzątku na kilka chwil, co ułatwi 
nam usuwanie delikatnych błon. Wtedy 
mięso jest gotowe do dalszej obróbki. Je-
stem ortodoksem kulinarnym i uwielbiam 
sam jego smak i konsystencję. Najbardziej 
smakują mi wysmażone kawałki grasicy 
na maśle, można podlać je delikatnie 
koniakiem i doprawić solą i pieprzem. Do 
tego kawałek jasnego pieczywa i już można 
rozkoszować się tym delikatnie niebiań-
skim smakiem. Pamiętajmy, a będę to 

powtarzał jak mantrę, że proste i dobre 
składniki zawszę się obronią. To właśnie 
umiejętność odpowiedniego ich wykorzy-
stania czyni kucharza najwyższych lotów.

Nie zapominajmy, że najlepszą nagrodą jest 
zadowolenie gości, dobre słowo. Jak wiado-
mo, kuchnia to gra zespołowa, a taki puchar 
jednak niewiele zespołów wzniesie w górę.

E N G L I S H T E X T

Master of the frying pan

Fame and splendour, well... Arrogance is not 
something uncommon in the culinary world.
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www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA

Actually, there are two entirely different 
worlds. The first one is taken by pseudo chefs 
who try all possible cooking techniques. But 
as a matter of fact they simply lack a sense of 
good taste, not to mention good manners.

The second world are chefs cooking in 
their kitchens whose culinary actions are 
really beautiful and tasteful. They cook with 
simplicity and keep a distance from their 
hard work. And yet they feed not only the 
body, but also the soul.

Great kitchens lack this simplicity and 
respect for the product. They lack the beauti-
ful and at the same time enslaved female ele-
ment. Women cook paying no heed to cooking 
techniques. They cook with their hearts, and 
what they care about most is their friends’ and 
relatives’ satisfaction. They don’t lose time 
thinking how molecular rubbish tastes.

Master chefs, you don’t have to prove your-
selves a lot. It is not technique but intuition 
that can be your best friend in the kitchen. 
Careful and good choice of products and inter-
esting yet simple taste combinations. This is 
what guests expect on their plates.

There are many gloomy recesses of culi-
nary arrogance. The next one are culinary 

contests, pure evil. In most cases, they’re 
fixed. Despite the best efforts of cooks that en-
ter the list against time and others’ opinions, 
the prizes have already been awarded. Sad 
but true. Pulling one’s socks up for one meal 
or evening makes any sense only if it is not 
sadness that’s left after preparing incompre-
hensible constructions on everyday plates. It’s 
absurd that cooks with a sous vide logo can’t 
make the simplest dishes from our culture. 
People who create dishes with foams or chips 
made of whatever can be found should know 
the basics of good cookery. It’s all great when 
humbleness goes hand in hand with knowl-
edge and intuition, but I regret to say that 
there aren’t many cooks like that.

But there exist places that present their 
dishes beautifully and feed well. I’ve recently 
had a chance to celebrate culinary works of 
art in one of such places. There were such in-
gredients as Fagas, which is a type of Pomer-
anian sheep, and sweetbread. It all happened 
in Mercato, a restaurant in Gdansk. I am 
always captivated by the taste of sweetbread, 
and I would like to pick this ingredient out 
and use it to show a very simple direction 
towards the ideal taste.

Sweetbread, also commonly known as 
ris, is a culinary name for thymus, a gland 
responsible for immunity. In mammals, it’s 
located right behind the sternum. Cooks use 
especially thymus of the calf and lamb. Pre-
paring something from sweetbread demands 
quite long pre-processing. First, you need to 
soak it in cold water for several hours. Then 
you have to soak it in boiling water for several 
moments, which will help you remove the del-
icate membranes. Now the meat is ready for 
further treatment. I’m an orthodox cook and 
simply love its taste and consistency. I find 
sweetbread pieces fried with butter most 
delicious. You can add a bit of brandy and 
season it with salt and pepper. Now take a loaf 
of white bread and delight in this delicate, 
heavenly taste. Remember, and I’m going to 
repeat it like a mantra, that simple and good 
ingredients will always defend themselves. It 
is precisely the ability to use them properly 
that makes a cook of the highest order.

And don’t forget that your guests’ 
satisfaction and their good word are your 
best award. As everybody knows, cooking 
is a team sport, and cups won’t take many 
teams up to the skies.
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Sezonowa karta, uzupełniana 
codziennie nowymi 
propozycjami szefa kuchni 
Adama Głowińskiego

Autorskie menu, zdrowe 
i idealnie skomponowane dania

Świeże ryby i owoce morza

Doskonałe desery

Bogata ofert win i najlepszych 
alkoholi 

Klasyczne koktajle alkoholowe 
i bezalkoholowe z domowym 
„twistem”

IDEALNE MIEJSCE ZARÓWNO 
NA RODZINNY OBIAD JAK 
I SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI. 

Pantone 647 C RESTAURACJA
MORSKA
W SOPOCIE

Restauracja Morska, 
ul.Morska 9, Sopot
telefon: 58-351-35-55

www.morska.com.pl
www.facebook.com/morskasopot

email: anita@morska.com.pl

Pantone 647 C



Seasonal menu with new items 
proposed every day by head 
chef Adam Głowiński

Original menu, healthy and 
perfectly arranged dishes

Fresh fish and seafood

Delicious desserts

Rich offer of wines and quality 
alcohols

Classic alcoholic and non-
alcoholic cocktails with  
house twist

RESTAURACJA
MORSKA
W SOPOCIE

MORSKA 
RESTAURANT 
IN SOPOT

AN IDEAL PLACE FOR BOTH 

FAMILY DINNERS AND 

MEETINGS WITH FRIENDS.

Restauracja Morska, 
ul.Morska 9, Sopot
telefon: 58-351-35-55

www.morska.com.pl
www.facebook.com/morskasopot

email: anita@morska.com.pl

Pantone 647 C

Pantone 647 C
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Czy wiesz co jesz? Nie zawsze, możemy wam za to powiedzieć co możecie zjeść 
w Delmonico. Możemy wam też powiedzieć skąd się wasze danie z Delmonico 

bierze, jak powstaje i że smakuje dokładnie tak, jak powinno.

TEKST
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Adam Joachimowski

Wagyu
Poszukiwacze najlepszych steków prędzej 
czy później trafią do Stanów. W Stanach 
Zjednoczonych wyśmienite steki jadł 
też właściciel sopockiego Delmonico 
Cut, który podjął wyzwanie stworzenia 
w Polsce restauracji, w której będzie 
się mógł takowymi raczyć. W tym celu 
wystarał się o założenie własnej hodowli 
bydła japońskiej rasy wagyu, której zarodki 
ściągał z Australii. Dzięki temu składniki 
wszystkich podawanych w Delmonico Cut 
potraw pochodzą ze sprawdzonego źródła – 
własnej hodowli.

Dlaczego wagyu? To najwyżej ceniona 
wołowina na świecie. Ocenia się ją pod 
względem marmurkowatości, czyli przyrostu 
tłuszczu między mięśniami. Uważana za 
jedną z najlepszych wołowina rasy angus jest 
punktowana od 1 do 6, zaś wagyu w tej samej 
skali otrzymuje między 6 a 12 punktów.

Hodowla
Bydło z hodowli  nie jest karmione sztucz-
nymi paszami. Krowy zjadają to, co znajdą 
na pastwisku. Zimą karmione są zaś siano-
kiszonką zebrana prosto z ekologicznych 
pastwisk. Nie przeszkadza im klimat. Uro-
dziły się tutaj i są wytrzymałe. Nie chorują 
praktycznie w ogóle. Na dodatek są wolne 
od hormonów i antybiotyków, w przeci-
wieństwie do bydła z USA czy Brazylii. 
Wagyu z Polski są odporne, bo żyją w na-
turalnych warunkach. W Japonii krowy 
są masowane i pojone piwem, bo nie mają 
dostępu do naturalnych pastwisk i podczas 
ciepłych miesięcy w niewielkich oborach 
tracą apetyt. W Polsce nie ma tego proble-
mu. Zwierząt nie trzeba też masować, bo 
znów działa tu natura – bydło samo ociera 
się o krzewy, drzewa czy trawę.

Warto zaznaczyć, że posiadanie 
własnej hodowli to nie kaprys czy chwyt 

marketingowy – dzięki temu Delmonico 
Cut może serwować steki z najlepszej woło-
winy na świecie.

Mięso
Restauracja Delmonico oferuje gościom 
niecodzienna możliwość wyboru kawalka 
miesa z którego przyrządzane będą steki. 
Do wyboru są steki o gramaturze od 200 
gramów do półtora kilograma, wszystkie 
mają zawsze grubość 5 cm. 

Z mięsa, które nie zostaje wykorzysta-
ne do przyrządzenia steków powstają inne 
potrawy – np. kotlety siekane, wołowina po 
burgundzku. Wszystkie te dania dostępne są 
w karcie Delmonico Cut. 

Steki
Wołowina najpierw dojrzewa przez cztery 
tygodnie w optymalnych warunkach. Delmo-
nico Cut to jedna z nielicznych restauracji, 

Z ŁĄKI na stół 
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które stosują metodę dojrzewania „na 
sucho”, które gwarantuje najlepszą jakość 
mięsa. Tak przygotowane mięso nie po-
trzebuje innych dodatków, niż sól i pieprz. 
Przed smażeniem każda sztuka mięsa jest 
delikatnie ogrzewana – wystarczy, że poleży 
przez około pół godziny w temperaturze 
pokojowej. W innym wypadku mięso będzie 
spieczone na zewnątrz, a surowe w środku. 
Bezpośrednio przed położeniem mięsa na 
specjalnym grillu jest ono smarowane oliwą. 
W samym smażeniu niezwykle ważne są 
też takie elementy, jak temperatura grilla 
i długość całego procesu – dzięki takim 
szczegółom bardzo trudne jest przyrządze-
nie prawdziwego steku w domowej kuchni.

Serwowanie
Steki w Delmonico Cut serwowane są pokro-
jone i podawane na żeliwnych patelniach. 
Gość ma rzecz jasna możliwość ingerowania 
w stopień wysmażenia, aczkolwiek najbar-
dziej popularne są steki średnio wysmażone. 
Niewiele osób wybiera stek krwisty, na szczę-
ście jeszcze mniej mocno wysmażony.

ul. Stanisława Moniuszki 10  
(przy hotelu Opera) 

81-829 Sopot 
 

tel: 58 5555 604 
tel. kom.: 608 576 505

E N G L I S H T E X T

From meadow to table

Do you know what you eat? It is not 
always the case, but we can tell you what 
you can eat in Delmonico. We can also tell 
you where your Delmonico meal comes 
from, how it is made and that it tastes 
precisely as it should.

Wagyu
Those who look for the best steaks will 
sooner or later come to the United States. 
The owner of Delmonico Cut, a restaurant 
in Sopot, also tried excellent American 
steaks and took up the challenge of estab-
lishing a place that could treat its clients 
with such steaks in Poland. This is why he 

arranged to start his own breeding farm 
and brought the embryos of Wagyu, a Jap-
anese breed of cattle, from Australia. As 
a result, the ingredients of all the dishes 
served in Delmonico Cut come from a reli-
able source, his own cattle.

Why Wagyu? It is the most highly valued 
beef in the world. It is graded according to 
the level of marbling, that is the amount of 
fat between the muscles. Angus, consid-
ered one of the best beef, scores from 1 to 6 
points, while Wagyu scores between 6 and 
12 points on the same scale.

Breeding
The cattle from Delmonico’s farm is not fed 
with artificial feed. The cows eat what they 
can find on the pasture. In winter, they are fed 
with haylage picked straight from ecological 
pastures. Climate does not disturb them. 
They have been born here, and they are resil-
ient. They are practically never ill. Moreover, 
in contrast with cattle from the USA or Brazil, 
they are free from hormones and antibiotics. 
Wagyu from Poland are resistant because 
they live in their natural conditions. The Jap-
anese massage their cows and give them beer 
because the cattle do not have access to nat-
ural pastures and lose appetite spending long 
hot moths in small barns. There is no such 
a problem in Poland. The animals do not have 
to be massaged either because the nature 
does its job here as well. Cows themselves rub 
against bushes, trees and grass.

It is also worth mentioning that having its 
own breeding farm is not a whim or a market-
ing trick for Delmonico Cut. It makes it possi-
ble for the restaurant to serve steaks made of 
the best beef in the world.

Meat
Delmonico offers its guests an uncommon 
chance to choose the piece of meat theirs 
steaks will be made of. They can select steaks 
that weigh from 200 grams to one and a half 
kilogramme. All steaks are 5 cm thick.

The meat that is not used for steaks is 
used to prepare other dishes, for exam-
ple hamburgers or beef bourguignon. All 
those dishes are available in the menu of 
Delmonico Cut.

Steaks
Beef first ages slowly for four weeks in 
optimal conditions. Delmonico Cut is one 
of few restaurants that use the method of 
dry aging, which ensures the best quality 
of meat. Meat undergoing this process 
does not need any other additions than 
just salt and pepper. Before grilling, each 
piece of meat is gently heated. It is enough 
that it lies in room temperature for around 
half an hour. Otherwise, the meat will be 
burnt outside and raw inside. Right before 
the meat is placed on a special grill, it is 
spread with olive oil. As regards grilling 
itself, its most important elements are the 
temperature of the grill and the length of 
the whole process. Due to such details, it 
is very difficult to prepare a real steak in 
one’s home kitchen.

Serving
Steaks in Delmonico Cut are served cut on 
cast-iron frying pans. Guests can obviously 
interfere in the doneness of their steaks, 
but medium ones are the most popular. 
Few choose rare steaks and, fortunately, 
even fewer choose well-done ones.
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J
asne, przytulne, skandynawskie 
wnętrza restauracji zachęcają do 
spędzenia w niej czasu, delektowania 
się jedzeniem i niezapomnianym 

widokiem sopockiej plaży, nad którą 
przelatują białe mewy. 

Po przekroczeniu progu znajdziesz się 
w bistro, w którym unosi się fantastycz-
ny zapach przekąsek, wypiekanego na 
miejscu pieczywa, pizzy i słodkości. Można 
zjeść je na miejscu lub zabrać na wynos. 
Szef kuchni Łukasz Domagalski poleca 
słynny już tort bezowy, po który w weeken-
dy klienci ustawiają się w kolejce.  

Przechodząc korytarzem do sali 
restauracyjnej poczujesz zapach morza 

i wspaniałych potraw. To musi być wyjątko-
we miejsce! Menu restauracji to klasyczne 
potrawy kuchni: francuskiej, włoskiej, pol-
skiej, chińskiej, brytyjskiej i amerykańskiej. 
Właściciele dbają o najmniejszy nawet detal 
i szczegół. Ma być smacznie, zdrowo i świe-
żo. Kuchnia dysponuje 1300 produktów 
z całego świata. To miedzy innymi świeże 
ryby, polska kaczka i wołowina z Francji. 
Wszystkie dania robione są od podstaw.

Goście lubią rozpocząć swój dzień od 
śniadania w White Marlin – pożywnego, 
zdrowego z widokiem na budzące się do życia 
morze. Na weekendowy obiad najlepiej zrobić 
rezerwację, gdyż od piątku do niedzieli restau-
racja pęka w szwach. Kolację uświetni lampka 

wybornego wina. W menu znajdziemy głów-
nie wyśmienite wina francuskie i włoskie, ale 
też hiszpańskie, portugalskie, austriackie, 
izraelskie czy libańskie. Karta win kusi też 
szampanami i winami musującymi, przy któ-
rych można celebrować specjalne okazje. 

Kuchnia w White Marlin to slow food 
w czystej postaci. Kucharze sprawdzają każdy 
produkt, aby upewnić się, czy aby na pewno 
jest doskonały. Takie podejście do przyrzą-
dzania potraw doceniają goście. Restaura-
cja jest idealna tak samo na przyjęcia, jak 
i spotkania biznesowe. Warto wybrać się do 
White Marlin z całą rodziną. Specjalne menu 
dla dzieci, a do tego ogrodzony plac zabaw na 
plaży sprawi, że także najmłodsi poczują się 

To wyjątkowa położona przy sopockiej plaży restauracja. Nieważne, 
 czy jesteś turystą wypoczywającym nad morzem, czy mieszkańcem Trójmiasta  

pędzącym do pracy w White Marlin każdemu podnosi się hormon szczęścia.

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek

TEKST
Sylwia Gutowska
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tu wyjątkowo. Dzieciaki mają także kąciku 
zabaw w wewnątrz. Dorośli zrelaksują się 
w salonie na piętrze, gdzie w wygodnych ka-
napach mogą podziwiać Zatokę. To najlepsza 
atmosfera na romantyczną randkę czy rozmo-
wy z przyjaciółmi przy drinku. 

Taki jest White Marlin i magia  
sopockiej plaży...

Sopot, Al.Wojska Polskiego 1
tel. +48 58 58 58 686

www.whitemarlin.pl

E N G L I S H T E X T

White Marlin
It is a unique restaurant located by the beach 
in Sopot. It doesn’t matter whether you are 
a tourist spending your holiday by the sea or 
an inhabitant of Tricity in a rush to work, White 
Marlin will always increase the happiness 
hormone in your body.

The light, cosy and Scandinavian-like interi-
ors of the restaurant encourage everyone to 
spend some time inside and relish the taste 
of food and the unforgettable view of white 
seagulls flying over the golden beach.

Once you have crossed the threshold, you 
will find a bistro filled with a wonderful aroma 
of snacks, bread baked at the spot, pizza and 
sweets. You can eat them inside or take away. 
The head chef Łukasz Domagalski recom-
mends the already popular meringue gateau, 

which clients queue up for at weekends.
Walking down the corridor to the restau-

rant room you will feel the smell of the sea and 
delicious dishes. This has to be a special place! 
The restaurant menu features classic French, 
Italian, Polish, Chinese, British and Ameri-
can cuisine. Its owners look after each and 
every tiniest detail. It has to be tasty, fresh and 
healthy. The kitchen has 1300 products from 
the whole world at its disposal. They include 
for example fresh fish, Polish duck or beef 
from France. All meals are made from scratch.

It is popular among White Marlin’s guests 
to start their day with healthy and nourish-
ing breakfast in the restaurant, with a view 
over the sea coming slowly to life. As regards 
weekend dinners, it is worth booking a table 
in advance as the restaurant is bursting at the 
seams from Friday to Sunday. A glass of excel-
lent wine is a perfect way to end your dinner. 
The restaurant offers most of all great French 
and Italian wines, but you will also find 

Spanish, Portuguese, Austrian, Israeli or Leb-
anese wines in its menu. The wine list lures 
with champagnes and sparkling wines, too, 
which can help celebrate special occasions.

Cuisine at White Marlin is slow food in its 
purest form. The cooks check every product 
to make sure it is perfect. Such an approach 
to cooking is appreciated by the restaurant’s 
guests. White Marlin is perfect for both par-
ties and business meetings. It is also worth 
coming here with the whole family. A sepa-
rate kids’ menu and an enclosed playground 
at the beach will make children feel special 
here. They can spend their time in an indoor 
play area as well. Adults, on the other hand, 
can get some rest in a living room upstairs, 
where they can admire the view over the Bay 
sitting on comfortable sofas. It is the best at-
mosphere for a romantic date or discussions 
with friends over a drink.

That’s just White Marlin and the magic  
of the beach in Sopot...
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Torus Triathlon In Da House to wydarzenie bez precedensu nie tylko na wybrzeżu, ale w skali 
całego kraju. Pokazało, że nie istnieje już żadna wymówka dla podejmowania sportowych wyzwań.

ZDJĘCIA
Karol Banach

TEKST
Mateusz Kołos

O
statni dzień lutego był 
jednym z tych, kiedy 
najchętniej zaszylibyśmy się 
w zacisznym, ciepłym kącie 

i zapomnieli o jakimkolwiek ruchu. 
Przynajmniej jeśli chodzi o ruch własny. 
Dla 72 zapaleńców powyższe zdanie było 
jednak tylko i wyłącznie szablonem. Nawet 
jeśli nie da się uprawiać sportu na 
zewnątrz, zawsze można to robić w budyn-
kach. Torus, propagując zawody Triathlon 
In Da House, wprowadził zupełnie nową 
jakość do imprez poza regularnym 

sezonem. To nie była już zwykła rekreacja 
pod dachem. To były pełnoprawne zawody.

Pomysł zorganizowania pierwszej 
imprezy thriatlonowej typu indoor w kraju 
wydaje się czymś nie do udźwignięcia. Ale 
kompleks Alchemia, którego deweloperem 
jest Torus, to miejsce idealne na takie wy-
darzenie: wielofunkcyjny nie tylko na polu 
biznesowym, ale również sportowym. Na 
samych zawodach zresztą deweloper po-
przestać nie zamierza. Pod jego egidą bu-
dowana jest silna drużyna złożona zarów-
no z amatorów, jak i zawodowców – Torus 

Triathlon Team. Na imprezie rzeczywiście 
było w czym przebierać. Kilkadziesiąt 
miejsc startowych zostało momentalnie 
obsadzonych, a przekrój wiekowy tylko 
potwierdzał rosnące zainteresowanie 
dyscypliną. Powodem do dumy mogły być 
również czasy zwycięzców – nawet u ama-
torów zdarzały się wyniki poniżej godziny.

Co jest takiego intrygującego w ca-
łym tym pływaniu, jeździe i biegu? Iwona 
Guzowska, dyrektor imprezy, była kick-
bokserka, odpowiada, że to niemożliwe 
ilości wydzielanej adrenaliny. To głównie 

TRIATHLON TRIUMFUJE
W ALCHEMII
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dzięki jej inicjatywie w gdańskiej Alchemii 
mogli się spotkać wielbiciele thriatlonu. 
Triathlon In Da House to ukoronowanie 
jej starań o własną Konę. To właśnie udział 
w legendarnej hawajskiej imprezie kilka lat 
temu zaszczepił w niej zamiłowanie do tej 
dyscypliny. Dziś wiadomo, że nie jest jedy-
ną, która thrialton chce uprawiać cały rok.

Wyniki:

KATEGORIA K30
I miejsce: Anna Wiśniewska 01:11:00
II miejsce: Katarzyna Klucznik 01:16:41
III miejsce: Magdalena Kluba  01:23:00
 
KATEGORIA K30+
I miejsce: Joanna Wdowczyk 01:17:48
II miejsce: Magdalena Zawalska 01:24:30
III miejsce: Ilona Bollin 01:26:50
 
KATEGORIA M25
I miejsce: Dawid Dybuk 01:11:09
II miejsce: Milan Marzec 01:19:02
III miejsce: Marek Buga 01:24:15

KATEGORIA M30
I miejsce: Radek Buszan 54:38
II miejsce: Daniel Stasiewicz 0:56:54
III miejsce: Łukasz Turczyński 01:01:38
 
KATEGORIA M35+
I miejsce: Marcin Waniewski 54:44
II miejsce: Marek Piekarski 56:39
III miejsce: Andrzej Humiński 58:02
 
PRO
I miejsce: Daniel Formela 51:00
II miejsce: Kamil Magott 51:30
III miejsce: Małgosia Szczerbińska 52:00

E N G L I S H T E X T

Triathlon wins in Alchemia

Torus Triathlon In Da House is an event 
without precedent not only by the sea, but 
also in the whole country. It has shown 
that there are no longer any excuses for 
avoiding sports challenges.

The last day of February was one of those 
on which we would rather hide in cosy 
nooks and forget about any kind of move-
ment. At least as far as our own movement 
is concerned. But the above sentence was 
only a template for 72 sports enthusiasts. 
Even if you cannot practise sports outdoor, 
you can always do it inside a building. By 
promoting the Triathlon In Da House com-
petition Torus has introduced a completely 

new quality to events taking place out 
of the normal season. It was no longer 
a simple form of indoor recreation. It was 
a regular competition.

The idea to organize the first indoor 
triathlon event in the country seems im-
possible to put into practice. But Alchemia, 
an office complex developed by Torus, 
is an ideal place for such an event. It is 
multi-functional as far as both business 
and sport are concerned. But the developer 
does not plan to limit itself to the competi-
tion only. Torus Triathlon Team, a strong 
group comprised of both amateurs and 
professionals, is formed under its aegis. 
There was really a lot to choose from 
during the event. Several dozen starting 
positions were immediately taken, and the 
age bracket only confirmed the growing in-
terest in this discipline. Competitors’ time 
results were a source of pride as well. Even 
some amateurs managed to finish their 
round in less than an hour.

What is so intriguing about this whole 
swimming, cycling and running? Iwona 
Guzowska, the director of the event and 
a former kickboxer, explains that it is the 
extraordinary amount of adrenalin. It is 
mainly thanks to her initiative that the lov-
ers of triathlon could meet in Alchemia in 
Gdansk. Triathlon In Da House is the coping 
stone of her efforts to start her own Kona. 
Her participation in the legendary Hawaiian 
event several years ago instilled a passion 
for this discipline in her, and today we know 
that she is not the only one who wants to 
practice triathlon all year round.
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Results:

F30 CATEGORY
1st position: Anna Wiśniewska 01:11:00
2nd position: Katarzyna Klucznik 01:16:41
3rd position: Magdalena Kluba 01:23:00

F30+ CATEGORY
1st position: Joanna Wdowczyk 01:17:48
2nd position: Magdalena Zawalska 01:24:30
3rd position: Ilona Bollin 01:26:50

M25 CATEGORY
1st position: Dawid Dybuk 01:11:09
2nd position: Milan Marzec 01:19:02
3rd position: Marek Buga 01:24:15

M30 CATEGORY
1st position: Radek Buszan 54:38
2nd position: Daniel Stasiewicz 0:56:54
3rd position: Łukasz Turczyński 01:01:38

M35+ CATEGORY
1st position: Marcin Waniewski 54:44
2nd position: Marek Piekarski 56:39
3rd position: Andrzej Humiński 58:02

PRO
1st position: Daniel Formela 51:00
2nd position: Kamil Magott 51:30
3rd position: Małgosia Szczerbińska 52:00



Dlaczego biznesmeni 
grają w golfa – cz. 2.

G
olf to gra dla milionerów? 
Owszem. Sporo osób zamożnych 
fascynuje się posyłaniem piłki do 
dołka. Ale na całym świecie 

aktywnie gra sto pięćdziesiąt milionów osób. 
W samej Wielkiej Brytanii – półtora miliona. 
W Szwecji – czterysta tysięcy. W dużo 
mniejszych od Polski Czechach – siedemdzie-
siąt tysięcy. Czyżby mieli tam aż tylu 
milionerów? U nas w Polsce gra nie więcej niż 
piętnaście tysięcy osób. Nawet jeśli nie 
wszyscy oglądają sześciocyfrowe liczby na 
swoich bankowych wyciągach, to są powody, 
dla których golf i biznes się przyciągają.

Pole golfowe to miejsce, w którym można 
naprawdę poznać charakter człowieka. Pod-
czas spotkania w biurze czy na biznesowym 
lunchu możemy dać się zwieść pozorom, 
ale czterogodzinny wspólny spacer przez 
osiemnaście dołków powie nam o człowieku 
prawie wszystko. Czy jest honorowy? A może 
ma skłonność do małych oszustw? Jak reaguje 
na porażki? Jak przyjmuje sukcesy? Co mówi, 
gdy przeciwnik odda świetny strzał? Potrafi 
wielkodusznie pogratulować? Czy jest samo-
lubny, nastawiony na indywidualny sukces? 
A może przeciwnie – pomaga szukać zagu-
bionych piłek, przytrzymuje flagę? Czy stres 
sprawia, że „odpuszcza”, załamuje się, złości, 
a może intensyfikuje działania? Pole golfowe 

fantastycznie obnaża wady, które chcemy za-
zwyczaj ukryć, mając w perspektywie ważny 
kontrakt do podpisania. Może też wyekspo-
nować zalety, trudne do zademonstrowania 
w zwyczajnych, biznesowych okolicznościach. 
A ludzie na polu golfowym są tacy sami jak 
w życiu. Jeśli ktoś jest kombinatorem i ma-
łym oszustem przy grze w golfa, to możemy 
w ciemno założyć, że tak samo zachowuje się 
w biznesie. Ktoś, kto okazuje złość i zły humor, 
gdy widzi, że gramy lepiej od niego, nie będzie 
dobrym partnerem w biznesie.

Najlepszy moment na swoiste „prześwie-
tlenie” partnera to kilka sekund, które na-
stępują po oddaniu strzału. Przeklina, ciska 
kij o ziemię, wznosi ręce do góry jakby brał 
Boga za świadka, że stała się jakaś kosmicz-
na niesprawiedliwość, czy napina mięśnie 
okazując głęboki stres? A może po posłaniu 
piłki w krzaki czy do bunkra roześmieje się, 
uważnie przeanalizuje przyczyny swojego 
błędnego zagrania, a potem pójdzie dalej nie 
rozpamiętując więcej tej sytuacji?

Uczciwość, umiejętność przyjmowania za-
równo porażek, jak i sukcesów, czy odporność 
na stres to cechy zarówno dobrego biznes-
mena i dobrego gracza. Jeżeli spotykamy się 
z partnerem biznesowym na polu golfowym 
to mamy wyjątkową okazję, by sprawdzić, czy 
nadajemy na tych samych falach. Gdy przez 
cztery godziny rozgrywki polubimy swojego 
rywala, nabierzemy do niego szacunku, 
a także po ludzku będziemy czuć się dobrze 
w jego towarzystwie, to jest więcej niż pewne, 
że nasza współpraca biznesowa ma sens. Bo 
przecież biznes to nie tylko matematyka, 
ale przede wszystkim – sztuka. A podstawą 
wszelkich skutecznych działań partnerów 
biznesowych jest zaufanie.

E N G L I S H T E X T

Why do businessmen  
play golf? Part 2

Is golf a game for millionaires? Yes, it is. Many 
wealthy people are fascinated by hitting the 
ball into the hole. But there are a hundred 
and fifty million people actively playing the 
game in the whole world. The number is one 
and a half million in Great Britain itself, four 
hundred thousand in Sweden, and seventy 

thousand in the Czech Republic, which is 
much smaller than Poland. Does it really 
mean they have so many millionaires there? 
No more than fifteen thousand people play 
golf in Poland. And even if not all of them see 
six-digit numbers in their bank statements, 
there are reasons why golf and business 
attract each other.

The golf course is a place where you can 
get to truly know one’s character. You can 
be deceived by appearances during an office 
meeting or a business lunch, but walking 
together around eighteen holes for four hours 
will tell you almost everything about the 
man. Is he honourable? Or perhaps he has 
a tendency to cheat a little? How does he react 
to failures? How does he receive successes? 
What does he say when his opponent takes an 
excellent shot? Is he able to congratulate him 
heartily? Is he selfish and oriented towards his 
own success? Or perhaps the other way round, 
he helps you to find the balls you lost and 
holds the flag? Does stress make him give up, 
does it depress him or make him angry? Or 
perhaps it intensifies his actions? Golf courses 
perfectly reveal the faults people usually try 
to hide when they have an important contract 
to sign in view. They can also emphasize the 
virtues that are difficult to demonstrate in 
usual, business-like situations. And people on 
golf courses are the same as in everyday lives. 
If someone is a wheeler-dealer and a small 
swindler in golf, you can bet your life that he 
behaves like that in business too. Someone 
who shows anger and bad mood because you 
play better than he does will not make a good 
business partner.

The best moment to screen your partner is 
the several seconds after he hits the ball. Does 
he swear, hurl the club against the ground or 
raise up his hands as if he was summoning 
God as a witness that some terrible injustice 
has just happened? Does he tense his muscles 
showing a huge stress? Or perhaps he bursts 
out laughing after sending the ball into the 
bushes or a bunker, analyzes the reasons be-
hind his wrong move and then stops brooding 
over the situation and moves forward?

Honesty, the ability to accept both failures 
and successes and resistance to stress are 
what makes both a good businessman and 
a good golf player. When you meet with your 
business partner on a golf course, you have 
a perfect chance to check whether you two 
are on the same wavelength. And if you take 
to your rival during a four-hour game, start 
respecting him and simply enjoy his compa-
ny, it is more than certain that your business 
cooperation makes sense. Because after all 
business is more than mathematics. It is most 
of all art. And trust is the basis for effective-
ness of business partners’ actions.

JACEK ROZENEK
FOT. MONIKA SZAŁEK 

 
Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, 

czyli na wrażeniu się zna. A jak się na czymś 
zna, to tego uczy – jest ekspertem zarzą-

dzania wizerunkiem, prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji biznesowych, technik 

wpływu i antymanipulacyjnych. Doradza 
wielu managerom najwyższego szczebla. 

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

Sierra Apartments

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

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

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

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

Live 
&Play
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K
ierownica była grubsza niż 
ówcześnie stosowane – dużo 
lepiej się ją trzymało. Inni 
kierowcy szybko ją zauważyli 

i natychmiast zamarzyli by taką posiadać 
w swoich samochodach. Jeżdżący 
w Formule 1 dla Ferrari John Surtees 
z taką właśnie kierownicą zdobył 
mistrzostwo świata w 1964 r. Mając za sobą 
udział w takim sukcesie Moretti powołał 
do życia firmę, którą nazwał Momo. 
Pierwsze Mo od Moretti, drugie od Monzy 
– miasta, w którym się urodził. 

Na początku firma produkowała kie-
rownice stosowane wyłącznie w samocho-
dach „wyczynowych”, z czasem zajęła się 
produkcją felg i kierownic do normalnych 
samochodów, o ile oczywiście normalnym 
samochodem można nazwać Rolls-Royce 
czy Ferrari. Z Momo współpracowały 
Aston Martin, Citroen, Daihatsu, Fiat, 
Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Porsche, Peugeot, Renault, Saab, 
Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen 
i Volvo. Równocześnie firma wciąż dosko-
naliła swoje produkty przeznaczone dla 
sportowców. Kierownice Momo ściskali 
Mario Andretti, Ayrton Senna, Nigel 
Mansell, Nelson Piquet, Michele Alboreto, 
Michael Schumacher, a przed nimi Niki 
Lauda, Jackie Stewart i Clay Regazzoni.

Dziś większość chłopców chciałoby 

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 74 MOMO

DESIGN

W pierwszej połowie lat 60. ubiegłego 
wieku włoski kierowca wyścigowy 
Gianpiero Moretti zlecił pewnemu 

rzemieślnikowi wykonanie kierownicy do 
samochodu, którym się ścigał.

TEKST
Marcin Kędryna

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe
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mieć kierownicę Momo. A jeśli już ma – nie 
chce się z nią rozstawać. Ale chodzenie na 
co dzień z kierownicą w ręce nie jest zbyt 
wygodne. Dlatego powstało Momo Design.

Momo Design doświadczenie moto-
ryzacyjne przenosi do innych dziedzin 
życia. I od początku lat osiemdziesiątych 
w te inne dziedziny życia przenosi znane 
z Formuły 1 materiały: włókno węglowe, 
magnez i tytan. Dzięki temu zamiast cho-
dzić z niewygodną kierownicą wielbiciele 
marki mogą wybrać zegarek i patrząc na 
niego za każdym razem przypominać 
sobie o kierownicy. 

Z drugiej strony design zegarków Momo 
Design jest tak nowoczesny i tak dobry, 
że mogą one zainteresować ludzi, którzy 
niekoniecznie czują związek ze sportami 
motorowymi. Z niewiadomych przyczyn 
Włosi potrafią robić ładne rzeczy. Wynikać 
to musi z kuchni. I z krajobrazów. Bo wido-
ki mają naprawdę niezłe. 

Doświadczenie mówi, że włoska mechani-
ka mało ma wspólnego z perfekcją. W przy-
padku zegarków Momo Design nie musimy 
się martwić. Za ich serca odpowiadają Japoń-
czycy. Ci nie potrafią robić tak ładnie, jak 
Włosi, ale jak coś już robią, to porządnie.

Momo Design 
doświadczenie 

motoryzacyjne przenosi 
do innych dziedzin 

życia. I od początku lat 
osiemdziesiątych w te 
inne dziedziny życia 

przenosi znane z Formuły 
1 materiały: włókno 

węglowe, magnez i tytan.  

www.pracowniaczasu.pl
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Momo Design
In the first half of the 60s, Gianpiero Moretti, 
an Italian racing driver, commissioned 
a craftsman to prepare a steering wheel for the 
car he would be racing.

The wheel was thicker than those used at 
that time and thus easier to hold. Other 
drivers quickly noticed it and immediately 
dreamt of having one in their cars. John 
Surtees, a Formula One driver for Ferrari, 
won the world championship in 1964 with 
precisely this wheel. Having his share in 
such a success to his credit, Moretti estab-
lished a company called Momo. The first mo 
comes from Moretti and the second stands 
for Monza, a city where he was born.

In the beginning, the company was 
producing wheels used in competition 
cars only. Soon, it started producing rims 
and steering wheels for normal cars, but 

normal here stood obviously for cars like 
Rolls-Royce or Ferrari. Momo cooperated 
with such companies like Aston Martin, 
Citroën, Daihatsu, Fiat, Honda, Isuzu, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, 

Peugeot, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen and Volvo. At the 
same time, the company kept improving 
its products dedicated to sportspeople. 
Momo wheels were held by Mario Andretti, 
Ayrton Senna, Nigel Mansell, Nelson 
Piquet, Michele Alboreto, Michael Schum-
acher and most of all Niki Lauda, Jackie 
Stewart and Clay Regazzoni.

Today, most boys dream of having 
a wheel produced by Momo. And if the 
already have one, they never want to part 
with it. But walking with a wheel in one’s 
hand every day isn’t particularly com-
fortable. This is why Momo Design was 
founded.

Momo Design transfers its automotive 
experience into other fields of life. And 
since the beginning of the 80s, it has 
also been transferring materials famous 
from Formula 1: carbon fibre, titanium 
and magnesium. Now, instead of taking 
a steering wheel everywhere they go, the 
lovers of the brand can choose a watch 
and think about the wheel every time they 
have glance at their writs.

On the other hand, Momo Design 
watches are so innovative and good in their 
designs that they can arouse the interest 
of those who do not necessarily feel any 
relationship with motorsports. For some 
unknown reason Italians can produce beau-
tiful things. It results probably from their 
cuisine. And landscapes. Because they 
really have fabulous views there.

Experience shows that Italian mechan-
ics has little in common with perfection. 
But you do not have to worry about it in 
the case of Momo Design watches. It is the 
Japanese who are responsible for their 
works. The latter cannot make such beau-
tiful things as Italians, but once they’ve got 
down to something, they do a decent job.





Samsung Galaxy S6
Cóż nowego można wymyślić w telefonie 
komórkowym? Raczej niewiele. Jeszcze 
lepszy ekran? Za chwilę będziemy musieli 
używać specjalnych urządzeń do spraw-
dzania ich jakości, bo różnice przestaną 
być dostrzegalne dla oka. 

Można poprawić aparat. Zawsze naj-
bardziej denerwujące jest uruchamianie 
go, gdy jest potrzebny, odblokowywanie, 
czekanie aż zacznie działać. Można zrobić 
tak, że dwukrotnie wciskamy przycisk 
home, nie mija nawet sekunda i możemy 
fotografować. Zdjęcie się robi wtedy, kiedy 
chcemy. Nie jakiś czas później. Aparat 
jeszcze może być czuły. Tak czuły, jak 
wcześniej nie mieściło nam się w głowie. 

Możemy go wyposażyć w czytnik linii 
papilarnych, żeby się nie stresować, że 
ktoś (zostawmy kto) podejrzy nasz kod 
i będzie czytać SMS-y. Akurat te, które 
wolelibyśmy zachować w tajemnicy (bo to 
nie to, co myśli).

Można poprawić oprogramowanie. 
Tak, żeby wreszcie było widać sprawność 
procesorów. Można jeszcze wyposażyć 
telefon w możliwość bezprzewodowego 
ładowania – by ładować bez konieczności 
szukania wtyczki, gniazda. No i całość 
można włożyć w piękną obudowę zrobioną 
z metalu i szkła. Porządnie zrobioną. 

To wszystko zrobili w Samsungu.  
Całość nazwali Galaxy S6. I od 17  
kwietnia będą sprzedawać.

MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST

Subiektywny 
PRZEGLĄD DÓBR

TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES

76



TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES

77

Samsung SUHD JS9000
Kiedy pojawiły się pierwsze telewizory 
UHD zaczęliśmy się zastanawiać skąd się 
weźmie to, co na nich będziemy oglądać. 
Z czasem okazało się, że nie jest to aż taki 
problem. Ale żeby dostawcy nie mieli zbyt 
łatwo Samsung wprowadził telewizory 
SUHD, które przy zachowaniu rozdziel-
czości poprawiły jakość wyświetlania 
kolorów. Poprawiły? Zasadniczo dopro-
wadziły ją do ideału. Spełnia się marzenie 
filmowych operatorów – na ekranie można 
widzieć obraz jakości takiej jak w rzeczy-
wistości. Zobaczymy kiedy ktoś zacznie 
taki obraz nadawać.

Mercedes Vito
Zawsze wśród znajomych miałem kogoś, 
kto miał busa. I to był albo ojciec dużej 
rodziny, albo właściciel psów, albo biznes-
men. Jeszcze jedna możliwość – ktoś kto 
lubił wozić dużo rzeczy w samochodzie. 
Właściciel busa zawsze był w stanie wy-
tłumaczyć sens posiadania busa. Na ogół 
logicznie. Dziś się trochę pozmieniało, 
bo firmy motoryzacyjne wprowadziły od-
miany samochodów, które są zaprojekto-
wane specjalnie dla ojców dużych rodzin, 
specjalnie dla posiadaczy psów. Ci raczej 
Vito nie kupią. Vito jest samochodem dla 
biznesu.

Porównując zasadniczo nieporówny-
walne (kto mi zabroni): porównam Vito 
z XC70. Jest połowę tańsze. Mniej pali. Ma 
wygodniejsze fotele. Jest może trochę za 
to głośne, ale da się wytrzymać. To jest 
super w Mercedesie – robią samochody dla 
różnych ludzi. A wszystkie porządnie.

Citroën Cactus
Widzieliście w telewizji reklamy Citroëna 
Cactusa? Na pewno. Rzadko jest tak, żeby 
w takich reklamach było aż tyle prawdy. 
Cactus to auto, nad którym się dobrą chwi-
lę zastanawiano. I przyniosło to efekty.

Skrzynią biegów w Cactusie steruje się 
przyciskami. Strzałka do przodu – właści-
wie to w górę – obok literki D, strzałka do 
tyłu – literka R, i duży przycisk z literką 
N. Każdy da sobie radę. Bardzo elek-

Widzieliście 
w telewizji reklamy 
Citroëna Cactusa? 

Na pewno. 
Rzadko jest tak, 

żeby w takich 
reklamach było 
aż tyle prawdy. 
Cactus to auto, 
nad którym się 

dobrą chwilę 
zastanawiano. 
I przyniosło to 

efekty.  
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tronicznie. Dwa wyświetlacze. Jeden za 
kierownicą (prędkościomierz etc.), drugi 
na środku (audio, nawigacja, telefon, kom-
puter pokładowy, klimatyzacja) dotykowy. 
Wcześniej większość stosowanych przez 
PSA wyświetlaczy sprawiało wrażenie, 
jakby ktoś je znalazł na śmietniku pod 
supermarketem. Te mają dobry kontrast 
i rozdzielczość, jak tablety z pięć lat temu. 
Bardzo jest elektronicznie. Kiedy ruszyłem 
przez chwilę byłem pewien, że samochód 
jest zepsuty, ale po chwili przypomniało 
mi się, że tak działa skrzynia automaty-
zowana. Znaczy ciągnie, ciągnie, ciągnie, 
przestaje, nie ciągnie, nie ciągnie, szarpie, 
ciągnie, ciągnie. Można zwymiotować, 
chyba, że zacznie się nieco inaczej praco-
wać gazem. Zresztą w normalnej jeździe 
diesel, który jest montowany z tą skrzynią, 
daje sobie radę na piątym biegu, więc da 
się wytrzymać. Gdybym przez większość 
życia nie jeździł automatami – zupełnie by 
mi nie przeszkadzała. W mieście wszystkie 
minusy auta równoważy wielki plus – spa-
lanie. Skrzynia zniechęca do nadmiernego 
wciskania gazu, więc jeździ się naprawdę 
oszczędnie. W trasie spalanie wzrasta, ale 
hałas, który się pojawia po przekroczeniu 
100 km/h, szybko prowadzi do powrotu do 
ekonomicznej prędkości.

Generalnie Citroën Cactus to przy-
jemne miejskie auto. Atrakcyjny wygląd, 
sporo miejsca w środku, ekonomiczny, 
dynamiczny silnik. Nowoczesne wyposaże-
nie. Mogę sobie wyobrazić powtarzających 
te słowa szczęśliwych użytkowników. Ale 
to auto zupełnie nie dla mnie. I nie chodzi 
mi o to, że okna w tylnych drzwiach się 
nie otwieraj, czy kanapa nie jest dzielona. 
Chyba chodzi o to, że między siedzeniami 
kierowcy i pasażera jest miejsce w sam 
raz, żeby posadzić krasnoludka. Niestety 
nie ma dla niego pasa bezpieczeństwa, 
więc przy ostrym hamowaniu krasnoludek 
mógłby walnąć głową w dotykowy ekran 
nawigacji i coś przestawić. I wtedy by się 
trzeba znowu zatrzymać, żeby ją programo-
wać. I tej wersji się będę trzymał.

E N G L I S H T E X T

Samsung Galaxy S6
What new can be invented in a mobile 
phone? Not much, I guess. An even better 
screen? We’ll soon need special devices to 
check their quality because the differences 
will be no longer visible to the eye.

The camera could be improved. 
Switching it on when needed is always so 
annoying. Unblocking and waiting until 
it starts to work... It could be changed, we 
could press the home button twice and 

start taking photos after less than a sec-
ond. The photo would be taken exactly 
when we want. Not some time later. The 
camera could be more sensitive too. Unbe-
lievably sensitive. We could also equip the 
phone with a fingerprint scanner so that we 
wouldn’t get stressed that someone (let’s 
leave it who exactly) would notice our code 
and read our texts. Those texts that we’d 
rather keep secret (because they’re not the 
same as our thoughts).

The software could be improved as well. 
So that we could finally see the proces-
sors’ efficiency. The phone could also 
have a wireless charging option. And we 
wouldn’t have to look for a plug or a socket 
any more. Finally, the whole thing could be 
put inside a beautiful casing made of glass 
and metal. A decently made one.

Samsung has actually done it all. And 
named it the Galaxy S6. And it’s going to be 
on sale from 17 April.

Samsung SUHD JS9000
When the first UHD TVs appeared, we start-
ed wondering where the stuff they’d screen 
would come from. With time it turned 
out that it’s not such a huge problem after 
all. But to make it a bit more difficult for 
suppliers, Samsung has introduced SUHD 
TVs, which maintained the resolution but 
improved the quality of colour perfor-
mance. Improved? They actually brought 
it to perfection. The dream of cameramen 
is coming true: you can now see images of 
such quality as in reality on TV screens. 
We’ll see when someone actually starts 
broadcasting such images.

Mercedes Vito
 I’ve always known someone who had 
a van. It could be a father of a large family, 
a dog owner or a businessman. Well, 
there’s one more possibility: someone 
who likes carrying lots of stuff in his car. 
The thing is they could always explain the 
sense in having a van. In general, it was 
quite logical. Things have changed today 
because car companies have introduced 
varieties of vehicles designed especially 
for fathers of large families and those 
designed especially for dog owners. They 
won’t buy a Vito, I guess. The Vito is a car 
for business.

To use a basically incomparable 
comparison (who’s going to stop me?), I’ll 
compare the Vito with the XC70. It’s half the 
price. It uses up less fuel. It has more com-
fortable seats. It’s a bit noisier, but you can 
live with it. And it’s great about Mercedes 
that they make cars for various people. And 
they make all of them decently.

Citroën Cactus
Have you seen Citroën Cactus ads on TV? 
You definitely have. It’s rare for such ads to 
convey so much truth. The Cactus is a car 
they pondered over for some time. And the 
effects are now perfectly visible.

There are buttons to steer the auto-
mated gearbox in the Cactus. A forward 
arrow (or actually an up arrow) with the 
letter D, a backward arrow – letter R and 
a large button with the letter N. Everyone 
can handle that. Lots of electronics. Two 
screens. One in front of the steering wheel 
(speedometer, tachometer and so on) 
and the second, touch-enabled one in the 
middle (audio, navigation, telephone, on-
board computer, air conditioning). Most 
of the screens PSA used earlier gave the 
impression of having been found in a dust-
bin next to a supermarket. These ones 
have good contrast and resolution, like 
tablets about five years ago. There’s really 
lots of electronics. When I started the car, 
for a moment I had a slight feeling that it 
was broken, but then I recalled that this is 
how an automated gearbox works. I mean, 
it keeps pulling, pulling and pulling, and 
then it stops, jerks and starts pulling again. 
You might feel sick unless you start using 
the accelerator in a different way. Anyway, 
any Diesel with such a gearbox manages 
perfectly well during a typical drive in 
a fifth gear so it’s bearable. If I hadn’t been 
driving automatic cars for most of my life, 
I wouldn’t mind it at all. But when in town, 
all the drawbacks of the car are outweighed 
by one huge advantage – combustion. The 
gearbox discourages you from pressing the 
accelerator too hard, so you drive really 
economically. Combustion increases en 
route, but the noise you start hearing after 
having exceeded 100 kph makes you return 
to economic speed immediately.

Generally, the Citroën Cactus is a nice 
city car. An attractive appearance, a good 
deal of space inside, cost-effectiveness and 
a dynamic engine. Modern equipment. 
I can imagine its happy users repeating 
those words. But it’s definitely not a car for 
me. And I’m not talking about the fact that 
the windows in its back doors don’t open 
or that the seat isn’t divided. I’m talking 
about the fact that there is a bit of space 
between the driver and the passenger seat, 
which makes a perfect place for a dwarf. 
Unfortunately, there’s no safety belt for 
him so that, if the car suddenly stopped, 
the dwarf could bang his head against the 
touch screen of the navigation and readjust 
something. Then you’d have to stop again 
to programme it. And this is the argument 
I’m going to stick to.



OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne
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UPIĘKSZ SIĘ 
NA WIOSNĘ

Po zimie nasze ciało budzi się do życia. Tak jak cała przyroda, tak i nasza 
„powłoka” przechodzi przemianę. Warto wtedy jej pomóc w odbudowie 

i regeneracji, by gdy tylko wyjdzie słońce, cieszyć się zdrową i piękną skórą.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

Ż
ebyśmy były jędrne i kuszące jak 
nowalijki na wiosnę, musimy 
obudzić naszą skórę z zimowego snu. 
W salonie kosmetycznym Petite 

Perle, mieszczącym się przy ul. Maurycego 
Beniowskiego w Gdańsku, w intymnych 
wnętrzach zajmą się nami wykwalifikowani 
kosmetolodzy, którzy doradzą, jak najlepiej 
o siebie zadbać. Zacznijmy od pielęgnacji 
twarzy. Aby rozświetlić ją po zimie, można 
wybrać jeden z podstawowych zabiegów, 
takich jak peeling kawitacyjny z ampułką. 
Łączy on elementy zwykłego peelingu 
z użyciem ultradźwięków. Dodatkowo 
ampułka dogłębnie odżywi nasze komórki. 
Gruntowną odnowę zapewni nam Endermoli-
ft, wykonywany przy użyciu nowoczesnej 
aparatury marki LPG. Ten zabieg z kolei 
usprawni produkcję kolagenu i elastyny, przez 
co zagęści skórę, działając przeciwstarzenio-
wo. Można go wykonywać także jako 
przygotowanie do zabiegów pielęgnacyjnych. 
Inną metodą na odnowę skóry jest Micro 
Bubble Technology Geneo, który złuszczy 
zrogowaciały naskórek.

Aby przygotować nasze ciało na lato, 
oprócz lekkiej diety i ćwiczeń warto też 

pomyśleć o pielęgnacji na zewnątrz. To nie 
tylko odżywianie skóry, ale i jej ujędrnianie. 
Po zimie zmagamy się z problemem cellulitu. 
Szczególnie z wiekiem proces odkładania się 
tłuszczu jest widoczny, dlatego warto pomóc 
pięknu, poddając się nieinwazyjnym zabie-
gom zwiększającym napięcie skóry. Idealnym 
rozwiązaniem jest Lipomassage, czyli mode-
lowanie sylwetki – podobnie jak Endermolift, 
wykonywany przy użyciu urządzeń LPG. 
Co takiego specjalnego jest w tym sprzęcie? 
Wykorzystuje on technologię Endermologie, 
która używana jest w medycynie estetycznej, 
m.in. przy zabiegu liposukcji. Urządzenie to 
w naturalny sposób stymuluje tkankę łączną, 
pobudzając produkcję fibroblastów. W rezulta-
cie skóra jest wygładzona i ujędrniona, a cały 
zabieg jest nieinwazyjny i bezbolesny. A to 
oznacza, że już po wyjściu z salonu możemy 
cieszyć się młodą, wiosenną skórą.

Petite Perle
Salon Kosmetyczny Gdańsk

ul. Maurycego Beniowskiego 51
80-355 Gdańsk

tel. +48 58 355 22 11
www.petiteperle.pl

E N G L I S H T E X T

Beautiful for spring
Our bodies come to life after winter. Just like 
the whole nature, our outer “covers” undergo 
a metamorphosis as well. It is worth helping 
them to repair and regenerate so that we can 
enjoy healthy and beautiful skin as soon as 
the sun appears.

In order for your body to be firm and 
tempting like a fresh strawberry in the 
summer, you have to awake your skin from 
its winter slumber. You can visit the Petite 
Perle beauty parlour located on Maury-
cego Beniowskiego street in Gdansk and, 
inside its cosy rooms, consult its qualified 
cosmetologists, who will always advise you 
on the best way to take care of yourself. 
Let’s begin with facial skin care. To bright-
en it up after winter, you can choose one 
of the most basic treatments, like for ex-
ample cavitation peeling with ampoule. It 
combines elements of typical peeling with 
ultrasonic vibration. Additionally, the am-
poule will thoroughly nourish your cells. If 
your body needs a thorough regeneration, 
you can choose Endermolift, a treatment 
administered with the use of innovative 
equipment produced by LPG. It facilitates 
production of collagen and elastin and as 
a result thickens your skin producing an 
anti-ageing effect. It can also be used as 
preparation for other beauty treatments. 
Micro Bubble Technology Geneo is anoth-
er regenerative treatment that exfoliates 
calloused skin.

Apart from dieting and exercising, it 
is also worth thinking about outer care 
if you want to prepare your body for the 
summer. To do so, you should not only 
nourish your skin but also make it firmer. 
We often struggle with cellulite after win-
ter. The process of fat deposition becomes 
especially visible with age, which is why it 
is worth enhancing your beauty and trying 
non-invasive treatments that increase the 
tension of your skin. Lipomassage is an 
ideal solution to this problem. It consists in 
shaping the body figure with the use of LPG 
devices, just like Endermolift. What is so 
special about this equipment? It adopts the 
Endermologie technology, which is used 
in aesthetic medicine, for example for lipo-
suction. The device stimulates connective 
tissue in a natural way and improves pro-
duction of fibroblasts. The whole treatment 
is non-invasive and painless and leaves the 
skin smooth and firm. Which means that 
you can enjoy young, refreshed skin as 
soon as you leave the parlour.

TEKST
Sylwia Gutowska
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Z
akup okularów, który dla wielu jest 
przykrą koniecznością, w OOG 
Eyewear Concept Store zamienia 
się w prawdziwą przyjemność. Nie 

dość, że mamy okazję dokonywać wyboru 
spośród skrupulatnie wyselekcjonowanych 
marek, to dodatkowo we wnętrzu, które 
zachęca do eksperymentowania.

Adam Kujawski, właściciel OOG, w bran-
ży pracuje od przeszło 20 lat. Na założenie 
concept store zdecydował się przed niespełna 
trzema. Inspiracją były sklepy, jakie odwie-
dzał podróżując po Europie. – Imponowały 
mi salony, których właściciele mieli odwagę, 
aby proponować produkty nieoczywiste 

– podkreśla. W OOG wybór marek jest 
bezkompromisowy. Znajdziemy wyłącznie 
kolekcje, które łączą wysmakowaną estetykę 
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Za każdą 
marką stoją nie tylko charyzmatyczni projek-
tanci, lecz także fascynujące historie. Wybór 
nie jest więc łatwy.

W OOG możemy podziwiać okulary cie-
szącej się uznaniem gwiazd marki Dita czy też 
okulary VaVa, wykonane w całości z materia-
łów biodegradowalnych. Nie mogło zabrak-
nąć także jednej z najgorętszych polskich 
marek – Massady, która dzięki klasycznym 
wzorom i doskonałym materiałom błyska-
wicznie zyskała grono gorących zwolenników 

na całym świecie. Wybierać możemy również 
spośród oprawek Cheap Monday – szwedzkie-
go brandu, który z otwieranego tylko w ponie-
działki second handu szybko przeobraził się 
w firmę, której wartość liczona jest w milio-
nach. Niesłabnącą popularnością cieszy się 
Ic! Berlin, oferując okulary będące dziełem 
wzornictwa przemysłowego. Ich produkty  
są przemyślane w każdym detalu i pełne 
najnowszych rozwiązań technologicznych, 
np. zawiasów bez śrub. Z kolei oprawki sy-
gnowane nazwiskiem Oscar Magnuson dają 
gwarancję niebywałego komfortu noszenia. 
To znacznie więcej niż design, to inżynieria, 
w której liczy się każdy detal.

OOG Eyewear Concept Store to jedno z nielicznych miejsc na świecie, w którym 
można odkryć korzyści z posiadania wady wzroku.

Miłość
OD PIERWSZEGO WEJRZENIA 

TEKST
Agnieszka Mróz

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka
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Marki, które pojawiają się w OOG wybiera-
ne są na międzynarodowych targach. – Ofe-
rując wyjątkowe produkty chcemy sprawić, 
aby nasi klienci czuli się wyróżnieni – de-
klaruje Kujawski.

W OOG znajdziemy ponad 500 modeli oku-
larów. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że 
każde z nich są ponadczasowe. Trendy w przy-
padku oprawek nie są zresztą tak kapryśne, 
jak w przypadku odzieży. Sam Adam Kujawski 
zauważa, że od 5 lat króluje retro i nic nie wska-
zuje na to, aby miało się to zmienić.

W ferworze zachwytów nad projektami 
łatwo można zapomnieć, że okulary to nie 
tyle modny gadżet, lecz przede wszystkim 
dbałość o zdrowie. Również w tym zakresie 
otrzymamy w OOG to co najlepsze: najwyż-
szej klasy soczewki oraz nowoczesne meto-
dy wideocentracji soczewek okularowych. 

Zachwyca także minimalistyczne 
wnętrze. – Zależało nam, aby nie tworzyło 
barier i zachęcało klientów do przymierze-
nia okularów i sprawdzenia, jak się w nich 
czują – zaznacza Adam Kujawski. Warto 
zadrzeć głowę i przyjrzeć się industrialnym 
lampom, które niegdyś służyły w fabryce 
porcelany. Nie dziwi fakt, że sopocki con-
cept store spotkał się z uznaniem w branży. 
W ubiegłym roku został okrzyknięty buti-
kiem miesiąca przez najbardziej wpływowy 
blog tematyczny – eyestylist.com.

www.oog.com.pl

E N G L I S H T E X T

Love at first sight
The OOG Eyewear Concept Store is one of the 
few places in the world that helps you discover 
the benefits of having a sight defect.

Buying glasses, which many treat as an un-
pleasant necessity, turns into a sheer plea-
sure in the OOG Eyewear Concept Store. 
Not only do you have a chance to choose 
from carefully selected brands, but you can 
also do it inside a place that encourages 
you to experiments.

Adam Kujawski, the owner of OOG, has 
been working in the industry for more than 
20 years. He decided to open a concept 
store less than three years ago. We was 
inspired by shops he visited travelling 
around Europe. “I was impressed by stores 
whose owners had the courage to offer 
non-obvious products,” he says. The choice 
of brands in OOG is uncompromising. You 
will find only those collections that com-
bine tasteful aesthetics with innovative 
solutions here. Behind each brand hide not 
only charismatic designers, but also fasci-
nating stories. So the choice is not easy.

In OOG, you can find for example 
glasses by Dita, a brand acclaimed by 
stars, or VaVa, whose products are made 
of biodegradable materials only. The store 
offers also one of the hottest Polish brands, 
Massada, which attracted a number of 
dedicated fans around the whole world 
with lighting speed thanks to its classic 
patterns and excellent materials. More-
over, you can choose frames produced by 
Cheap Monday, a Swedish brand that, once 
a second hand shop opened only on Mon-
days, quickly turned into a company whose 
value is now counted in millions. Ic! Berlin, 
which offers glasses following industrial 
design, enjoys continued popularity as 
well. Its products are well thought-out, 
made with attention to every detail and 

full of the latest technological solutions, 
for example hinges without screws. And 
if you appreciate maximum comfort, you 
can try Oscar Magnuson’s frames, which 
are much more than just design. They are 
pieces of engineering where every tiniest 
detail matters.

The brands that appear in OOG are 
picked out at international fairs. “By offer-
ing unique products we want to make our 
customers feel special,” says Kujawski.

You will find more than 500 models of 
glasses in OOG. There is no exaggeration 
in saying that all of them are timeless. 
Besides, trends in the case of glasses are 
not as capricious as in the case of clothes. 
Adam Kujawski himself notices that retro 
has reigned supreme for five years already 
and there is no sign of it changing.

In the heat of delights at various de-
signs you can actually forget that glasses 
are not only a fashionable gadget, but most 
of all a way to protect your health. You  
will receive what is best for you in OOG  
in this matter as well: top-quality lenses 
and innovative methods of centring  
spectacle lenses.

What also delights every visitor to the 
store is its minimalist interior. “We wanted 
to avoid erecting barriers and encourage 
our customers to try glasses and check how 
they feel,” Adam Kujawski explains. It is 
worth lifting your head up to see industrial 
lamps that were once used in a porcelain 
factory. It’s no wonder that the concept 
store from Sopot met with approval in the 
industry. Last year, it was acclaimed as the 
boutique of the month by eyestylist.com, 
the most influential thematic blog.
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ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Magdalena Czajka  
www.magdalenaczajka.com

PROJEKTANT/DESIGNER:  
Katarzyna Kmieciak 

MODELKA/MODEL:  
Karo / Malva Models 

MAKIJAŻ/MAKE-UP:  
Kinga Klasinska 

MIEJSCE/PLACE: 
Plaża w Gdyni Orłowie/
Gdynia Orłowo beach
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Prawie koniec Polski, dookoła zamki, ruiny, obłędna przyroda i spokój. 
Ogrodzieniec. To właśnie w tym miejscu poznałam Pana Leszka.

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 92

ZDJĘCIA
Mia Docci 
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M
iejsce, do którego dojechałam 
późnym wieczorem, a może 
i nocą, mieści się nieopodal 
ruin zamku Ogrodzieniec. 

Trzeba przebić się przez ścieżkę 
przecinającą olbrzymie pola i na jej 
rozdrożu po prawej stronie zobaczymy 
wielką fermę. Miejsce to wygląda dość 
nowocześnie jak na fermy w Polsce, a to 
wszystko za sprawą właściciela.

Pewnie zastanawiasz się Drogi 
Czytelniku, co takiego ta, co zawsze pisze 
o sztuce i modzie, ma zamiar przekazać 
poprzez ten tekst. Otóż ferma, na którą 
wyjechałam, specjalizuje się w hodow-
li strusi afrykańskich. Strusie, moda, 
design, sztuka? Ależ dokładnie tak! Pan 
Leszek, który prowadzi fermę wraz z agro-
turystyką, na którą można przyjechać 
z wycieczką czy też prywatnie, produkuje 
wszelkie wyroby ręcznie wykonane ze 
strusich piór i skóry, ale o tym później.

Jak zwykle życie postawiło mi na dro-
dze postać bardzo ciekawą, intrygującą 
i żyjącą pełną piersią. Pan Leszek w Polsce 
jest dopiero od kilkunastu lat. Wcześniej 
mieszkał w Afryce i Australii, gdzie jako 
młody człowiek łapał się wielu rozmaitych 
prac. Fascynujące jest to, że oprócz hodow-
li strusi, które stały się sposobem na życie 
w późniejszych latach, Pan Leszek wydo-
bywał także diamenty i złoto.

Wracając do strusi… Na fermie Pana 
Leszka można zobaczyć znaczki z całego 
świata reprezentujące wszystkie odmiany 
tego zwierzęcia. Przyznam szczerze, że 
nie wiedziałam, że aż tyle ich jest i że żyją 
od 30 do nawet 90 lat. Najstarszy struś na 
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świecie miał około 98 lat! Jak widać  
nie jest to ani hobby, ani zajęcie dla  
ludzi niecierpliwych.

Na ścianach w budynku, w którym 
przyjmowani są goście, widać także wiele 
odmian piór, od malutkich, po najdroższe, 
wydobywane tylko i wyłącznie od samca, 
specyficzne, białe, które zapewne doskona-
le znamy wszyscy z rewii czy też teatrów. 
Pan Leszek te pióra pozyskuje między 
innymi dla tych instytucji. Tworzy dla nich 
wielkie wachlarze i inne ozdoby. Z mniej-
szych zaś piór robi między innymi Gilgator, 
jak sam opisuje na swojej stronie interneto-
wej: „Miotełka wykonana ze strusich piór, 
osadzona na cienkim bambusie o średnicy 
ok. 0,5 cm. U nasady owinięta naturalnym 
sznurkiem. Może służyć jako super gadżet, 
miotła do kurzu (monitory, ekrany TV, 
obrazy) lub.. .wg pomysłu – w zależności 
od fantazji”. Ponoć ludzie kupują to między 
innymi do zabaw erotycznych, ja zaś zaku-
piłam dwa dla kota – w dwóch rozmiarach, 
by w zależności od dnia wybierał sobie sam, 
na który ma dzisiaj ochotę.

Ponadto można u Pana Leszka zakupić 
same pióra w wybranym kolorze i rozmia-
rze do własnej twórczości. Jego klientki 
kupują je między innymi do robienia 
biżuterii, ale zdarzają się też projektanci, 

którzy proszą o pióra do swoich kreacji. 
W ofercie znajdują się także długopisy oraz 
lampki nocne.

Pióra jednak to nie wszystko. Ze skóry 
pozyskanej ze strusia firmy wykonu-
ją dla odbiorców Pana Leszka także 
obuwie, teczki, paski, portfele, torebki, 
organizery, wizytowniki. Oczywiście nie 
należy zapomnieć o jajkach. Jajko strusie 
to kilkadziesiąt kurzych jaj. Żółtko jest 
bardzo smaczne, ale advocat ze strusiego 
jaja jeszcze smaczniejszy, osobiście spró-
bowałam i bardzo polecam. Z każdego jaja 
Pan Leszek robi pisanki na zamówienie. 
Każda jest inna, każda inaczej malowa-
na lub wyklejana, każda na inną okazję. 
W gablotach, które widziałam w gospodar-
stwie są pisanki wielkanocne, z mapami, 
z obrazami znanych twórców, religijne czy 
też dla dzieci. Różnorodność produktów, 
które oferuje ferma, przerasta oczekiwa-
nie każdego odwiedzającego. Warto zazna-
czyć, że każdy wyrób jest produkowany 
ręcznie i z niesamowitą precyzją przez 
wielu rzemieślników.

Jeżeli będziecie mieli czas jadąc do 
Ogrodzieńca to znajdźcie fermę Pana 
Leszka Czerwińskiego, zatrzymajcie 
się tam na dzień lub jedną noc, zjedzcie 
jajecznicę ze strusiego jaja i posłuchajcie 
niesamowitych opowieści z Afryki. Ja tam 
wrócę na pewno i to całkiem szybko.

E N G L I S H T E X T

From diamonds to ostriches 

Almost the end of Poland, castles, ruins, 
beautiful nature and peace. Ogrodzieniec.  
It is precisely in this town that I met Leszek.

The place I reached late in the evening or 
perhaps at night is situated near the ruins 
of the Ogrodzieniec Castle. You have to 
follow a path that crosses huge fields, and 
you’ll see a large farm on the right side at 
the crossroads. The place looks quite mod-
ern compared to other farms in Poland, 
and it’s all thanks to the owner.

You probably wonder, Dear Reader, what 
exactly the author, who always writes about 
art and fashion, wants to convey through 
this text. Well, the farm I visited specializes 
in African ostriches. Ostriches, fashion, 
design, art? Exactly! Leszek, who runs not 
only the ostrich farm, but also an agritour-
ism one, which you can visit on your own or 
with a bigger group, produces all kinds of 
hand-made objects using ostrich feathers 
and leather, but we’ll come back to that.

As usual, life has placed a very inter-
esting and intriguing man who lives life 

Jeżeli będziecie 
mieli czas jadąc 
do Ogrodzieńca 

to znajdźcie fermę 
Pana Leszka 

Czerwińskiego, 
zatrzymajcie się 

tam na dzień 
lub jedną noc, 

zjedzcie jajecznicę 
ze strusiego jaja 

i posłuchajcie 
niesamowitych 

opowieści z Afryki. 
Ja tam wrócę na 

pewno i to całkiem 
szybko.
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to the full on my road. Leszek has been in 
Poland for several years only. Before that, 
he lived in Africa and Australia, where as 
a young man he took on various kinds of 
work. What is fascinating is that apart from 
ostrich farming, out of which he started 
making a living later, Leszek used to mine 
diamonds and gold, too.

But coming back to ostriches... You can 
see stamps from the whole world represent-
ing all species of this animal at Leszek’s 
farm. I must honestly admit I didn’t know 
that there are as many of them and that 
they can live for 30 to even 90 years. The 
oldest ostrich in the world was around 98 
years old! As can be seen, it’s not a job or 
hobby for impatient people.

The walls in the building where visitors 
are received are decorated with many types 
of feathers: from the smallest ones to the 
most expensive feathers taken from males 
only, which are white and very characteris-
tic. All of us surely know them from fashion 
shows or theatres. Leszek supplies pre-
cisely these two types of institutions with 

ostrich feathers. He creates huge fans and 
other decorations for them. As far as small-
er feathers are concerned, he makes for ex-
ample the so-called Gilgator, which could 
be translated as Tickler. As he describes on 
his website, it is “a duster made of ostrich 
feathers fixed to a thin bamboo handler 
with a diameter of ca. 0.5 cm wrapped in 
a natural string at its base. The product can 
be used as a super gadget, a duster (TV or 
computer screens, paintings) or anything 
else your imagination tells you.” People 
allegedly buy them for erotic purposes. 
I bought two dusters in different sizes for 
my cat so that it could choose itself which 
one it wants on a given day.

Moreover, you can buy single feathers 
of all colours and sizes for your own works 
from Leszek. His clients buy them espe-
cially to make jewellery, but there are also 
designers who ask for feathers to be used in 
their creations. Leszek’s offer includes also 
pens and bedside lamps.

But feathers are not everything. 
Other companies produce also footwear, 

briefcases, belts, wallets, purses, organiz-
ers and card holders from ostrich leather 
supplied by Leszek. But we cannot obvi-
ously forget about eggs. One ostrich egg is 
like several dozen chicken ones. The yolk is 
very tasty, but advocaat made from ostrich 
eggs is even tastier. I personally tried and 
recommend it to all of you. Leszek makes 
Easter eggs to order as well. Each of them 
is different, each is painted or decorated 
differently and each is made for a different 
occasion. The cabinets in his farm are filled 
with typical Easter eggs, eggs with maps or 
famous paintings, religious eggs or eggs for 
children. The variety of products offered by 
the farm exceeds any visitor’s expectations. 
It is worth emphasizing that every product 
is made by hand with surgical precision by 
many craftsmen.

If you have some time on your way to 
Ogrodzieniec, find Leszek Czerwiński’s 
farm, stop by for a day or two, eat scram-
bled ostrich eggs and listen to his amazing 
tales from Africa. I’ll certainly return there. 
And I guess it will be quite soon.
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W kolejnym przeglądzie laureatów nagrody A’Design Award przedstawiamy prace wykonane w celu 
odtworzenia natury z użyciem tworzyw syntetycznych: instalację artystyczną i pawilon festiwalowy.
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Vestibule (Circuit II)
Autor: Eric Schockmel

Vestibule to instalacja składająca się z kilku 
ekranów i podzielona na dwa przeciwstawne 
tryptyki. Praca została wykonana w formie 
przestrzeni kontemplacyjnej, w ramach 
której widz przechodzi od jednej sekcji 
do drugiej. Autor tej wyjątkowej instalacji 
kierował się następującą myślą: “Co by się 
stało, gdybyś stworzył sztuczne życie, a ono 
zaczęłoby oddawać ci cześć?”. W animacjach 
połączył koncepcje science fiction i biologii 
syntetycznej z wierzeniami starożytnych 
plemion. Całość przekuł w cyfrowy świat 3D. 
Praca przedstawia świat zamieszkany przez 
nieznane nam istoty o pierwotnych wierze-
niach plemiennych i sztucznej inteligencji. 

Vestibule łączy w sobie dogłębne badania 
przedstawionej tematyki wraz z intuicją 
i doświadczeniami kontemplacyjnymi.

Rising Moon
Autor: Daydreamers Design

Rising Moon to tymczasowy pawilon 
zaprojektowany na Święto Środka Jesieni 
zorganizowane w Hongkongu w 2013 roku. 
Obchody święta, kojarzonego ze spotkania-
mi w gronie najbliższych, gromadzą rodziny 
i przyjaciół pod gołym niebem podczas peł-
ni księżyca. Pawilon został zaprojektowany 
tak, by sprowadzić odległy księżyc bliżej 
ludzi, do parku Victoria. Jest reinterpretacją 
tradycyjnych chińskich lampionów, wyko-

A’DESIGN AWARD  
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rzystującą pochodzące z recyklingu plasti-
kowe butelki, czym jednocześnie porusza 
tematykę ochrony środowiska. Butelki 
podświetlane są w różny sposób, dzięki 
czemu ich kolory mogą się zmieniać, a sam 
pawilon przypomina księżyc w różnych 
fazach. Użyte w projekcie materiały można 
po jego zniszczeniu ponownie wykorzystać, 
dzięki czemu stanowi on połączenie  
kreatywności ze zrównoważonym podej-
ściem do środowiska. 

E N G L I S H T E X T

A’Design Awards

This review of A’ Design Award 
winners presents works made with 
the aim to recreate nature with the 
use of synthetic materials. It is an art 
installation and a festival pavilion. 

Vestibule (Circuit II)
Author: Eric Schockmel

Vestibule is a screen installation divided 
into two opposing triptychs. The work is 
conceived as a contemplation space where 
the viewer can walk between the two 
sections. The idea behind the work was 
“What If You Created Artificial Life And It 
Started Worshipping You”. The animation 
blends science fiction and concepts of 
artificial biology with ancient tribal myths. 
These are translated into digital 3D world. 

The work portrays a world inhabited by 
unseen entities of artificial intelligence and 
primal worship. Vestibule synthesizes deep 
conceptual research into an intuitive and 
contemplative experience..

Rising Moon 
Author: Daydreamers Design

This installation is a temporary pavilion in 
for the 2013 Mid-Autumn Festival in Hong-
Kong. The celebration, being a symbol of 
Reunion, gathers families and friends under 
a full moon. The idea of the pavilion was to 
bring the distant moon closer to Victoria 
Park by creating a Synthetic Moon. The work 
re-interprets the traditional Chinese paper 
lanters by using recycled plastic bottles, 
which at the same time raises the issue of 
environmental protection. The bottles are 
lightened in various ways, creating effects 
from rising moon to full moon and changing 
colours. The materials can be recycled after 
deconstruction, thus the project connects 
sustainability with creativity.
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Gdy w 1920 roku ówczesny rząd Polski zadecydował o budowie portu 
morskiego właśnie w Gdyni, nikt nie wyobrażał sobie, że w ciągu 
zaledwie 20 lat, niewielka wioska rybacka, położona na bagnistych 
brzegach Bałtyku, zamieni się w nowoczesne, stutysięczne miasto.

W krótkim czasie w mieście 
wyrosły zarówno całe 
pierzeje kamienic o kształ-
tach kubicznych, jak 

i pojawiły się bardziej rozpoznawalne sylwety 
brył opływowych, nasuwających skojarzenia 
z architekturą okrętową. Powstały luksusowe 
dzielnice willowe, osiedla robotnicze oraz 
osiedla dla urzędników. Gmachy użyteczno-
ści publicznej oraz wybitne obiekty industrial-
ne. Tak właśnie powstała Gdynia, budowana 
jako polskie marzenie, „okno na świat”, 
w ramach ambitnego planu gospodarczego. 
Rosnące miasto szybko stało się polem do 
popisu dla młodych polskich architektów, 
urbanistów, dekoratorów i projektantów 
wnętrz i zyskało przydomek „białego miasta”.

„Less is more” i „Ornament  
jest zbrodnią.”
Architekci gdyńskiego modernizmu inspiro-
wali się głównie trendami szkoły francuskiej 
i niemieckiej, zaś wykształcenie zdobywali na 
uczelniach w Warszawie czy Lwowie. Wybitny 
architekt niemiecki, Mies van der Rohe, 
wypowiedział słynne zdanie: „Less is more” 
(„Mniej znaczy więcej”), które dla setek ar-
chitektów i projektantów stało się nadrzędną 
maksymą twórczą, symbolicznym zerwaniem 
z przeszłością, która oddawała kult stylom hi-
storycznym. Podobny wpływ miał esej Adolfa 
Loosa pt. „Ornament and Crime”. W Gdyni 
świadomie więc zrezygnowano z ornamenty-
ki i dekoracji. To symetria geometrycznych 
brył i gra światła stały się dominującymi 
założeniami w podejściu do estetyki. Ruch, 
harmonia i rytm. „tańczące dusze schodów”, 
regularne podziały okienne, formy kubiczne 
zestawione z opływowymi, jasne elewacje wy-
konane szlachetnymi tynkami połyskującymi 
w słońcu drobinami szklistej miki – to właśnie 
była nowoczesna estetyka. 

Modernizm przyciąga do miasta wielu 
fotografów – nie bez powodu. Jasne elewacje, 
ulice zaprojektowane na osiach morskich, 
tzw. pirsach, oraz budynki mieszkalne 
o kształtach przypominających wielkie 
transatlantyki – te cechy miały podkreślić 
otwarcie miasta na świat i jego nowoczesność. 
Łączy ją także wspólna cecha, jaką jest otwar-
cie na morze i światło. Co ciekawe, te cechy 
są pożądane przez pasjonatów fotografii tak 
samo jak  mroczne i tajemnicze, ceglane za-
budowania gdańskiego Dolnego Miasta.

Via Gdynia – via Modernizm 
W mieście już od kilku lat konsekwentnie 
dąży się do przywrócenia świetności archi-
tektonicznemu dziedzictwu, jakim jest ar-
chitektura modernistyczna. Lokalne władze 
i mieszkańcy uświadomili sobie, iż obok mo-
rza to właśnie owo dziedzictwo architektury 

TEKST
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modernizmu stanowi o tożsamości miasta. 
Świadczy o tym chociażby ogromna popular-
ność utworzonego kilka lat temu Gdyńskiego 
Szlaku Modernizmu. 

Spacerkiem przez Gdynię? Tak! to nic 
prostszego, szczególnie gdy podążamy 
przez miasto w rytmie modernistycznych 
kamienic. 

Na obszarze zabytkowego Śródmieścia 
oraz dzielnicy Kamienna Góra poprowa-
dzą nas cztery główne trasy Gdyńskiego 
Szlaku Modernizmu, stanowiące podstawę 
do poruszania się po mieście inspiracje do 
poznawania architektury „Białego Miasta”. 
Do pereł architektonicznych Szlaku zalicza 
się m.in. Sąd Rejonowy tuż przy dworcu 
głównym PKP (wtygodniu możemy obejrzeć 
jego wnętrza), miejskie Hale Targowe, Dom 
Żeglarza, Dworzec Morski czy imponujący 
apartamentowiec „Bankowiec” przy ul. 3 
Maja z własnym Mini Muzeum oraz vis a vis, 
jakby unoszący się nad ziemią, dawny biuro-
wiec ZUS, obecnie Urząd Miasta.

Moderna żyjąca
Gdyński Szlak Modernizmu to projekt 
żyjący obecnie swoim własnym życiem, 
przyciągającym co roku do Gdyni tysiące 
pasjonatów. Gdyński Szlak Modernizmu to 
także własna strona internetowa, szeroka 
oferta regularnie organizowanych spacerów 
z przewodnikiem, szeroka gama pamiątek 
i gadżetów, a także własny festiwal, jakim 
jest organizowany od 2011 roku w sierpniu 
Weekend Architektury. Poza wspomnianym 
Weekendem Architektury organizowane 
są także dni designu (Gdynia Design Days), 
a także szereg mniejszych wydarzeń, w tym 
spacery architektoniczne od wiosny do 
jesieni, cykliczny konkurs fotograficzny – 
Gdyński Modernizm w Obiektywie, warszta-
ty architektoniczne dla dzieci czy spotkania 
i prelekcje z architektami i projektantami.

E N G L I S H T E X T

White City of Gdynia
When in 1920 the then Polish government 
decided to build a harbour precisely in 
Gdynia, no one imagined that within the 
next 20 years the small fishing village locat-
ed on the marshy coast of the Baltic Sea 
would turn into a modern city inhabited by 
one hundred thousand people.

Soon both long lines of cube-shaped tene-
ments and more recognizable streamlined 
figures triggering associations with naval ar-
chitecture sprang up in the city. It was quickly 
covered with exclusive residential districts, 
working-class housing estates and estates for 

office workers, as well as public buildings and 
unique industrial constructions. This is how 
Gdynia, seen as the Polish dream and the Pol-
ish window on the world, was built as part of 
an ambitious economic plan. The developing 
city soon gave a chance to display their skills 
for young Polish architects, urban planners 
and interior designers and decorators. And it 
earned the appellation “white city”.

“Less is more” and “Ornament  
and Crime”
The modernist architects of Gdynia were 
mainly inspired by trends developing from 
the French and German schools and acquired 
education at universities in Warsaw or Lviv. 
Mies van der Rohe, an outstanding architect, 
uttered a famous sentence: “Less is more”, 
which became their artistic motto of overrid-
ing importance, a symbolic break-up with the 
past that worshipped historical styles. Adolf 
Loos’s essay entitled “Ornament and Crime” 
had a similar effect. So they resigned from 
ornamentation and decorations in Gdynia on 
purpose. It was the symmetry of geomet-
ric solids and the play of light that became 
the dominant themes in their approach to 
aesthetics. Movement, harmony and rhythm, 
“dancing stairs”, regular window divisions, 
cubic forms put together with streamlined 
ones, light-coloured elevations made from 
noble plasters shimmering in the sun with 
particles of mica – this was precisely the mod-
ern aesthetics.

It is not without reason that modernism 
draws so many photographers to the city of 
Gdynia. Light elevations, streets planned 
along the so-called jetties and residential 
buildings resembling huge transatlantic 
liners were features that were supposed to 
emphasise the city’s modernity and openness 
to the world. Another feature that is common 
to the whole Gdynia is its openness to the sea 
and light. What is interesting is that photog-
raphers appreciate these features as much as 
they appreciate the gloomy and mysterious 
brick buildings of the Lower Town in Gdansk.

Via Gdynia – via Modernism
For several years already the city has 
been consistently aiming at restoring the 
splendour of its modernist architecture, its 
architectural legacy. Local authorities and 
inhabitants of Gdynia have realized that 
apart from the sea it is precisely this legacy 
of modernism that decides about the identi-
ty of the city. It is proven by for example the 
huge popularity of the Gdynia Modernism 
Route established several years ago.

Taking a stroll through Gdynia? Yes, it’s 
simple, especially when you follow the track 
of modernist tenements.

There are four main trails of the Gdynia 
Modernism Route passing through the 
historic City Centre and the district of Ka-
mienna Góra. They are the basis for  
moving around the city and a source of 
inspiration for getting to know the ar-
chitecture of the whole White City. The 
architectural gems of the Route include: 
The District Court Building by the main 
railway station (you can visit its interior 
during the week), the local Covered Market 
Complex, the Sailor’s House, the Marine 
Station or the impressive apartment called 
“Bankowiec” at 3 Maja street with its mini 
museum and the current City Hall located 
across the street, which seems to be drift-
ing above the ground.

Living modernism
The Gdynia Modernism Route is now 
a project that lives its own life and attracts 
thousands of tourists to Gdynia each year. 
The Gdynia Modernism Route is also a web-
site, a rich offer of regular guided tours, 
a wide range of souvenirs and gadgets and 
even a festival, the Architecture Weekend, 
organized every year in August since 2011. 
But Gdynia is rich in other events related 
to modernism as well, for example Gdynia 
Design Days and a series of smaller events, 
including architectural tours organized 
from spring to autumn, the photography 
competition entitled “Gdynia Modernism 
on Camera”, architectural workshops for 
children or lectures and meetings with 
architects and designers.

DESTINATION: POMORSKIE
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Termin płatności wystawionych przez nas faktur minął, a pieniędzy nie widać. Dłużnik obiecuje, że zapłaci gdy sam dostanie 
pieniądze od swoich kontrahentów. Kierować sprawę do sądu czy jeszcze poczekać i dać dłużnikowi szansę? Przed takim 

dylematem staje prędzej czy później każdy przedsiębiorca. Z jednej strony chciałby jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze, 
z drugiej boi się, że składając pozew straci klienta, a dłużnik być może rzeczywiście ma tylko chwilowe problemy z płatnościami.

W
takich sytuacjach zazwyczaj 
dajemy dłużnikowi szansę, 
często jednak na próżno. 
Gdy w końcu zdecydujemy 

się na skierowanie sprawy do sądu to po 
długim i kosztownym procesie okazuje się, że 
zwlekaliśmy zbyt długo, bo dłużnik 
w międzyczasie stał się niewypłacalny.

Istnieje jednak pewne proste rozwiązanie, 
które pozwoli nam zweryfikować intencje 
dłużnika i zmniejszyć powyższe ryzyko. 
Uznanie długu to dokument, w którym dłuż-
nik potwierdza istnienie długu i zobowiązuje 
się go spłacić we wskazanym tam terminie. 
Co zyskujemy dając dłużnikowi dodatkowy 
termin na spłatę długu?

Po pierwsze, weryfikujemy wiarygodność 
jego deklaracji, że wkrótce nam wszystko 
zapłaci. Jeśli bowiem odmówi podpisania 
takiego dokumentu, to nie ma co dłużej 
czekać z pozwem.

Po drugie, jeśli podpisze to zyskujemy 
narzędzie, dzięki któremu możemy wszcząć 
postępowanie w trybie nakazowym, co 
oszczędzi nam pieniądze i zwiększy szanse na 
odzyskanie długu.

Złożenie pozwu w trybie nakazowym jest 
bowiem 4 razy tańsze niż złożenie pozwu 
w trybie zwykłym czy upominawczym. Pozo-
stałe ¾ opłaty sądowej płaci dłużnik, gdy chce 
zaskarżyć wydany przez sąd w oparciu o nasz 
pozew nakaz zapłaty. Skutecznie zniechęca to 

do zaskarżania takich nakazów jedynie celem 
przedłużenia postępowania, co jest nagminne 
w innych trybach.

Dodatkowo nakaz zapłaty w postępowa-
niu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia, 
co oznacza, że już po około miesiącu od daty 
złożenia pozwu możemy zabezpieczyć się na 
majątku dłużnika zajmując mu np. samochód 
czy pieniądze na rachunku bankowym. Pie-
niędzy tych nie dostaniemy jednak od razu do 
ręki. Komornik przekaże je nam dopiero po 
otrzymaniu prawomocnego wyroku. Dłużnik 
nie będzie mógł jednak nimi dysponować, 
a zatem ryzyko braku wyegzekwowania długu 
pomimo wygrania sprawy jest o wiele niższe 
niż w przypadku innych postępowań.

Wbrew tytułowi artykułu uznanie długu 
nie stanowi remedium na przeterminowane 
płatności, zwiększa jednak szanse i obniża 
koszty ich odzyskania.

E N G L I S H T E X T

Remedy for overdue payments

The payment date of the invoices you 
issued has already expired, but there is still 
no sign of the money. The debtor promises 
to pay when they themselves receive 
money from their contracting parties. 
Should you take the case to court or wait 
a bit longer and give the debtor a second 
chance? Each entrepreneur sooner or later 
faces such a dilemma. On the one hand, we 
would like to get our money back as soon as 
possible and on the other we are afraid that 
filing a lawsuit would mean losing the client, 
when in fact the debtor might have only 
temporary problems with payments.

We most often give our debtors a chance in 
such cases, but it is usually in vain. When we 
finally decide to bring the case to court, it 
turns out that, after a long and costly suit, we 
were delaying it for too long because in the 
meantime the debtor has become insolvent.

But there is one simple solution that can 

help you verify the intentions of your debtor 
and reduce the above-described risk. An 
acknowledgement of debt is a document 
whereby a debtor confirms the existence of 
the debt and commits themselves to repay 
the debt within the time specified therein. But 
how can you benefit from giving the debtor 
some additional time to repay the debt?

Firstly, you verify the credibility of their 
declaration that they will pay everything back 
soon. If they refuse to sign such a document, 
it is no use waiting with the lawsuit any longer.

Secondly, if the debtor signs the docu-
ment, you receive a tool thanks to which you 
can institute simplified proceedings by writ of 
payment, which will help you save money and 
increase the chance of recovering the debt.

Because filing a petition in such a type of 
proceedings is 4 times cheaper than filing one 
in normal proceedings or regular proceed-
ings by writ of payment. The remaining ¾ of 
the court fee is paid by the debtor when they 
want to appeal against the order of payment 
issued by the court in response to your 
petition. It effectively discourages debtors to 
appeal against such orders when they want to 
prolong the proceedings only, which is a very 
common practice in such cases.

Additionally, the order of payment issued 
in simplified proceedings by writ of payment 
is also a security warrant, which means that 
already around a month after the petition is 
filed to the court, you can hold the debtor’s as-
sets, for example their car or money on their 
bank account, as security. But you will not 
receive the money on the spot. The bailiff will 
give it to you only after the court has delivered 
a binding judgment. But the debtor will not be 
allowed to dispose of it, which makes the risk 
of not being able to collect the debt despite 
winning the case much smaller than in the 
case of other types of proceedings.

Contrary to the title of the article, an 
acknowledgement of debt is not a remedy 
for overdue payments, but it does increase 
the chance of collecting them and lowers 
the cost of this procedure.

REMEDIUM 
na przeterminowane płatności 
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FROM LOW INVESTMENT
TO HIGH PROFIT

Buying costs are low in Poland

Income tax is moderate in Poland

Mortage interest rates are low

BPI is a strong partner, we have

delivered over 3.000 units in Poland 

and Belgium

Best location in Gdańsk – close 

to Sopot and Gdańsk Old Town

Next to the beach and park

Sea view
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LUBIĘ MIEĆ ZADANIE

Wszystkie zdjęcia, które ma pan 
na ścianach w gabinecie, pochodzą 
z koncertów, które pan współorganizował?
Tak. To oczywiście tylko część zdjęć. 
Wszystkie są z Pruszcza Gdańskiego. Moim 
absolutnym idolem jest Wojtek Waglewski. 
Jestem z jego muzyką na bieżąco, Pospie-
szalskiego nawet kiedyś namówiłem na 
wspólne bieganie.

A drugi wątek przewodni tego biura? 
Widzę książkę o architekturze PGE 
Areny, jest koszulka koszykarska, 

piłka. Z Pospieszalskim pan biega, a bez 
Pospieszalskiego też?
Tak, oczywiście. Bez aktywności fizycznej 
nie ma życia. Nie ma nic piękniejszego 
żeby odreagować. Sport, muzyka, potem 
długo, długo nic.

Jest odpowiedniejsze miejsce pracy 
niż Urząd Marszałkowski, jeśli jest się 
magistrem politologii o specjalizacji 
samorząd terytorialny?
Nigdy nie myślałem, że będę pracował 
w szeroko pojętej administracji. Mój początek 

życia zawodowego to korporacja. Pracowa-
łem w niej 13 lat. Oprócz tego udzielałem się 
społecznie. Życie zawodowe było na pełnym 
gazie, a międzyczasie robiłem inne rzeczy 
– byłem w radzie miasta, w radzie powiatu... 
Ale okazało się, że nie daję radę na dłuższą 
metę tak tego ciągnąć. Bakcyl robienia 
czegoś fajnego poza zarabianiem dobrych 
pieniędzy przeważył szalę. Musiałem podjąć 
decyzję i tak zrobiłem. Nie wszyscy wokół są 
z mojej decyzji zadowoleni. Samorząd to inne 
pieniądze, inna rozpoznawalność. Bierze się 
odpowiedzialność za swój podpis, nie ma się 

W gabinecie Ryszarda Świlskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego, 
wiszą zdjęcia z koncertów, jest też trochę sportowych pamiątek. Poza tym skromnie. 

Jak się w takim biurze pracuje? Jakie decyzje zapadają za biurkiem?

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek
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za czym schować. Kiedy pracowałem w sprze-
daży to zawsze można było coś wymyślić 
– nie udało się sprzedać bo coś tam, ktoś był 
chory, słońce świeciło, czynniki ekonomicz-
ne były słabsze. W samorządzie nikogo to 
nie interesuje. Jeśli jesteś wybrany to nie 
ma odstępstwa. Nikt nie bierze pod uwagę 
tego, że jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. 
Wykształcenie i praktyka pomagają. 

Doświadczenia z 13 lat pracy w korporacji 
przydaje się w samorządzie?
Systematyka pracy, jej poukładanie są bardzo 
ważne. Trzeba poustawiać wszystko od A do 
Z, ale tutaj trzeba oczywiście uwzględniać 
głos ludzi. Jest bardzo dużo rozmów. Ludzie 
przychodzą ze swoimi problemami, nikt nie 
przychodzi z informacją „fajnie pan to zrobił”. 
Tego w tej pracy brakuje. Jeśli ktoś liczy na 
to, że usłyszy słowo „dziękuję” to nie ma 
takiej opcji. Podziękowanie otrzymuje się za 
cztery lata – wygrana w wyborach lub liczba 
oddanych na ciebie głosów o czymś świadczy. 
Aczkolwiek przy takim a nie innym systemie 
wyborczym jest to trochę skrzywione. 
W korporacji i samorządzie stawia się na zada-
niowość i wynik. Kiedy przychodzę do pracy 
lubię mieć konkretne zadanie. Lubię też, jeśli 
nikt mi w tym nie przeszkadza i nie wkłada 
kija w szprychy. Chcę zawsze mieć wolną rękę 
przy wyborze sposobu wykonania zadania, 
oczywiście zgodnie z regułami. Nie lubię, 
kiedy ktoś przychodzi i mówi, że zrobiłby to 
lepiej, bo w inny sposób.

Będzie pan korzystał z PKM?
Jestem skazany na Pomorską Kolej Metropo-
litalną. Nie chodzi o bezpośredni dojazd do 
pracy, ale podczas podróży po województwie 
logika nakazuje skorzystać z tego środka.

Co poza PKM będzie najważniejszą 
inwestycją infrastrukturalną, jaka czeka 
Pomorze w najbliższym czasie?
Myślę, że nie dyskontujemy tego, co już udało 
się zrobić. Żyjemy w ogromnym tempie, 
narzucamy sobie kolejne wyzwania – robić to, 
potem tamto i jeszcze tamto. Może to dobrze, 
ale chyba też warto czasem zatrzymać się 
i docenić to, co już jest. Nie zdyskontowaliśmy 
EURO 2012 jako społeczeństwo. Nie chodzi 
o wynik sportowy czy o stadiony. Proszę 
zwrócić uwagę ile przy okazji EURO udało 
się zrobić rzeczy. Budowa Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej jest przy okazji turnieju, 
rozbudowa terminala na lotnisku również, bu-
dowa południowej obwodnicy Gdańska także. 
O rewitalizacji Letnicy, budowie AmberExpo 
nie wspomnę. Oczywiście, są jeszcze wąskie 
gardła, których nie przeskoczymy, ale zapo-
mnijmy, że tak w ogóle będzie. Czekają nas 
jeszcze budowa obwodnicy metropolitalnej, 

która ruszy za dwa lata. Za chwilę dokań-
czamy budowę S7. Duże wyzwania czekają 
transport kolejowy. 40 lat temu mówiło się, że 
SKM jest niepotrzebna, wybudowana w polu, 
po co, komu. Dzisiaj nie ma życia bez SKM. 
Przed nami budowa dodatkowego toru ze 
Śródmieścia, a ten przystanek ruszy zaraz, 
na południe, w stronę Pruszcza Gdańskiego. 
Druga sprawa to tory na północ, do Wejhero-
wa, pobudzenie tamtej części regionu. Będzie-
my czekali na efekt PKM, czyli otwarcia tego 
tarasu kaszubskiego – mieszkańcy z tamtych 
rejonów będą dojeżdżali w 50 minut do pracy 
do Gdańska. Teraz takiego połączenia nie 
ma. Trzeba pamiętać, że każdy rok nie może 
być rokiem przełomu. Mamy jeszcze trochę 
planów, ale życie pewnie też napisze swój 
scenariusz. Mamy trochę przestrzeni, która 
za chwilę zostanie zagospodarowana. Jeszcze 
nie wiemy czym, ale tak będzie.

Pytam o te inwestycje z myślą o tym, 
że teraz jest ostatnia transza dotacji 
unijnych. Są założenia, że trzeba zrobić 
konkretne rzeczy dopóki jest możliwość 
pozyskania pieniędzy?
W Regionalnym Programie Operacyjnym 
mamy ponad 1,8 mld euro do wydania, ale 
będą to trudniejsze pieniądze niż poprzednie. 
Komisja Europejska zupełnie inaczej położyła 
akcenty na wydawanie pieniędzy. Uznała 
Polskę za kraj, w którym infrastruktura 
już jest i funkcjonuje. Trudno powiedzieć 
mieszkańcom jakiejś małej miejscowości, 
w której mieszka 500 osób, że stan dróg czy 
też lokalny transport jest u nich już zaspoko-

jony. Przecież powiedzą: „nie proszę pana, 
bo my daleko od miasta mieszkamy”. Ale 
w kategoriach unijnych spełniamy kryteria 
rozwiniętego kraju członkowskiego. Teraz 
akcenty przy wydawaniu pieniędzy położone 
są na przykład na ochronę środowiska, 
energetykę odnawialną i oszczędności z tego 
tytułu, inteligentne specjalizacje w gospo-
darce, które mają być kołem zamachowym 
dla dalszego rozwoju. Krótko mówiąc: koniec 
z inwestycjami w mury, a więcej inwestycji 
w innowacje, rozwiązania, połączenie biznesu 
z nauką. Prawda jest taka, że przedsiębiorcy 
nie chcą wykładać pieniędzy na badania i roz-
wój – musieliby zainwestować część swojego 
dochodu nie mając gwarancji, że się zwróci. 
My mówimy: „dołożymy wam odpowiednią 
pulę pieniędzy, ale dajcie wkład własny”. I jest 
opór. Dzisiaj zwołujemy wszystkie ręce na 
pokład, żeby tę pulę pieniędzy odpowiednio 
wykorzystać, bo chcemy uzyskać też tzw. 
krajową rezerwę wykonania, czyli taki bonus 
za zainwestowanie tych 1,8 mld. Oprócz tego 
chcemy czerpać z innych programów, choćby 
żeby udrożnić dojazdy do portów w Gdyni 
i Gdańsku. Centra logistyczne się rozbu-
dowują. Za chwilę będzie trzeba przenieść 
transport kołowy na tory. Potrzeba będzie 
mostu na Martwej Wiśle dla pociągów, żeby 
mogły jeździć do portów.

W ostatnich latach pojawiło się sporo 
podobnych inwestycji w Gdańsku i Gdyni. 
Czy te miasta ze sobą rywalizują?
Rywalizacja nigdy nie jest zła, ale nie może 
być celem samym w sobie. Faktycznie 
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Gdańsk i Gdynia rywalizują i nie można 
mówić, że jest inaczej. Ale dopóki poszcze-
gólne inwestycje znajdują odbiorców, jeśli 
spinają się budżetowo, jeśli funkcjonują to 
jest okej. Był taki moment, że zapaliła się 
czerwona lampka. Zasady wykorzystania 
specjalnej kwoty 1 mld złotych w Zintegro-
wanych Inwestycjach Terytorialnych dla 
obszaru metropolitalnego Gdańsk, Sopot, 
Gdynia i okolice zakładają, że fundusze 
muszą być skonsumowane wspólnie. Zało-
żenia mówią jasno i wyraźnie: dostaniecie 
miliard, ale macie zrobić to razem. Nie ma 
odwrotu od tego, że prezydenci i burmi-
strzowie się dogadają. Ostatni czas pokazał 
zresztą, że jest to możliwe. Kierujący mia-
stami zrozumieli, że muszą oddać część 
swojego królestwa, znaleźć kompromis, bo 
ludzie im tego nie wybaczą. Rywalizacja 
rywalizacją, niech zostanie na innych 
płaszczyznach, niech rywalizują drużyny 
sportowe.

W temacie współpracy między miastami: 
turyści się czasami pukają w głowę, że 
w Trójmieście nie ma choćby wspólnych 
biletów na komunikację miejską.
W ciągu najbliższego roku ta kwestia musi być 
rozwiązania. Chcę, żeby moment jednego bi-
letu był modelem obowiązującym. Masz jeden 
bilet, wchodzisz do autobusu w Gdańsku czy 
w Gdyni, jedziesz. Nie ma innej możliwości. 
Transport musi być zintegrowany. Wymusi 
to na wszystkich graczach – a jest ich wielu 
– oddanie swoich kompetencji jednemu 
wojewódzkiemu zarządowi.

Nie będą się stawiać?
Wszyscy będą się stawiać i już to robią. Mó-
wią: „masz rację, ale za chwilę”. Mówię: „zrób-
my teraz”, a oni: „nie, nie, to za chwilę”. Żeby 
było jasne – przyjaciół w tym nie mam.

Sesja zdjęciowa powstała we wnętrzach 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
(www.teatrszekspirowski.pl) .

E N G L I S H T E X T

I like to have a specific task

The office of Ryszard Świlski, a member the 
Pomorskie Voivodeship Board, is decorated 
with photographs from concerts and several 
sports mementoes. Apart from that, it is 
very modest. What does working in such an 
office look like? What decisions are taken 
behind the desk?

Do all the photographs hanging on the 
walls in your office come from concerts 
you co-organized?

Yes, they do. They are obviously only a part of 
all the photos. They were all taken in Pruszcz 
Gdański. Wojtek Waglewski is my absolute 
idol. I’m up to date with his music; I even talk-
ed Pospieszalski into jogging together once.

What about the second central theme  
in the office? I can see a book about  
the architecture of PGE ARENA, 
a basketball T-shirt and a ball. You run 
with Pospieszalski. Do you run without  
him as well?
Yes, of course. There is no living without 
physical activity. There is nothing more 
beautiful to recover from stress. Sport, 
music and almost nothing beyond.

Is there any better workplace than 
the Marshal’s Office for someone who 
graduated in political science with a major 
in local government?
I’d never thought I would work in broadly 
understood public administration. I began 
my professional life in a corporation. I was 
working there for 13 years. Apart from 
that, I was active in community life. I was 
living my professional life at full speed and 
in the meantime kept doing other things: 
I was a member of the city council and 
district council... But it turned out I couldn’t 
continue living like that in the long run. 
The balance turned in favour of the bug for 
doing something great apart from earning 
good money. I had to make a decision, and 
I did. Not everyone around is happy about it. 
Local government means different money, 
different recognisability. You take responsi-
bility for your signature and have nothing to 
hide behind. When I was working in sales, 
there was always something I could come 
up with – I didn’t manage to sell something 
because this or that: someone was ill, the 
sun was shining, economical factors were 
worse. Nobody’s interested in things like 
that in local governments. Once you’ve been 
chosen, there is no departure. Nobody takes 
into account the fact that we are humans 
and make mistakes. But education and 
practice help.

Is your experience from those 13 years 
in a corporation useful in the local 
government?
Order at work and its proper arrangement 
are very important. You have to arrange 
everything from beginning to end, but here 
you have to take into account people’s opin-
ions too. There are many conversations. 
People come to me with their problems, 
but no one comes with comments like “you 
did a great job there”. This is what I miss 
about this job. If you think you will hear 

“thank you” in this job, it’s not an option. 
You receive thanks once in four years: when 
you win the election or the number of votes 
you got proves something. Still, it is a bit 
distorted with such an electoral system. 
Both corporations and local governments 
count on task orientation and results. I like 
to have a specific task when I come to work. 
I also like it when nobody interrupts me or 
puts a stick in the spokes. I want to have 
a free rein in choosing the way to per-
form a given task, according to the rules, 
obviously. I don’t like it when people come 
and tell me they’d to something better or in 
a different way.

Are you going to use the Pomeranian 
Metropolitan Railway?
I’m doomed to it. I don’t mean driving 
directly to work, but logics demand that it is 
used to move around the voivodeship.

What will be the most important 
infrastructural investment in Pomerania 
in the near future apart from the 
Metropolitan Railway?
I think we don’t make the most of what 
has already been done. We live at a diz-
zying pace and impose new challenges 
on ourselves, thinking that we have to do 
this, that and then still something else. 
Perhaps it’s a good thing, but it is still 
worth stopping for a moment sometimes 
and appreciating what we already have. As 
a society, we didn’t take advantage of EURO 
2012. And I don’t mean sports results or 
stadiums. But think about the things we 
managed to do thanks to EURO. We started 
building the Pomeranian Metropolitan 
Railway on this occasion and extending 
the airport terminal, as well as building the 
southern bypass around Gdansk. Not to 
mention revitalizing the district of Letnica 
and building AmberExpo. Of course, 
there are still bottlenecks we cannot get 
around, but let’s forget we will at all. We 
still have to build the metropolitan bypass, 
which is going to start in two years’ time. 
We’re ending the S7 road in a moment. Rail 
transportation is awaiting huge challenges. 
40 years ago, people were saying that SKM, 
the fast urban railway, was unnecessary and 
built in the middle of nowhere. Today, there’s 
no life without SKM. Building another track 
from the city centre is still ahead of us. And 
this station will be opened soon. It will lead 
south, towards Pruszcz Gdanski. A railway to 
the north, to Wejherowo, and stimulating that 
part of the region are another thing. We will 
be waiting for the effect of the Metropolitan 
Railway, that is the opening of this Kashubian 
terrace. The inhabitants of those areas will be 
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able to get to work in Gdansk in 50 minutes. 
There’s no such a connection now. We have 
to remember that each year can be the year 
of breakthrough. We still have several plans, 
but life will probably write its own scenario. 
We have a bit of space that is going to be 
organized in a moment. We don’t know what’s 
going to be there yet, but we’ll make it.

I ask about those investments because we 
have the last tranche of EU subsidies now. 
Are there any assumptions that certain 
things have to be done as long as there is 
the possibility of receiving money?
We have more than 1.8 bn euro to spend 
within the Regional Operational Programme, 
but this money is going to be more difficult 
than previously. The European Commission 
has placed emphasis on completely different 
issues as far as spending EU money is con-
cerned. It considered Poland to be a country 
with ready and functioning infrastructure. It’s 
hard to tell those who live in small towns in-
habited by 500 people that the need for good 
road conditions or local transport is satisfied 
there. They’ll say, “no, sir, because we live far 
from the city”. But in EU terms, we meet the 
criteria of a developed member state. Now the 
focus as far as spending money is concerned 
has shifted to for example environmental pro-
tection, renewable energy and savings it can 
produce and smart specialties in economy, 
which are supposed to be a flywheel for future 

development. In short, the time for invest-
ments in walls is over. Now we have to invest 
in innovations, solutions and combining busi-
ness with science. The truth is that entrepre-
neurs don’t want to give money for research 
and development. They would have to invest 
a part of their profit without any guarantee 
that it would pay for itself. What we tell them 
is that we’ll give them an adequate amount of 
money, but they have to contribute too. And 
they oppose. Today we call all hands on deck 
to use this amount of money properly because 
we want to receive the so-called national 
performance reserve, that is a kind of bonus 
for investing those 1.8 bn. Moreover, we want 
to draw from other programmes to at least 
make roads to ports in Gdynia and Gdansk 
passable. Logistic centres are expanding. We 
will have to replace road transport with tracks 
soon. We’ll need a bridge over the Martwa 
Wisla for trains to reach our ports.

A lot of similar projects have appeared 
lately in Gdansk and Gdynia. Do the cities 
compete with each other?
Rivalry is never bad, but it cannot be an end in 
itself. Indeed, Gdansk and Gdynia compete 
with each other; we can’t say otherwise. But 
as long as particular projects find their recipi-
ents, meet their budget and keep functioning, 
it’s OK. There was a moment when we saw 
a red light. The rules of spending a special 
amount of 1 bn zloty as part of the Integrated 

Territorial Investment for the Gdansk, Sopot 
and Gdynia metropolitan area assume that 
the funds are spent jointly. The assumptions 
are clear: you’ll get one billion, but you have to 
do it together. There’s no other option than an 
agreement between presidents and mayors. 
As a matter of fact, we have recently seen that 
it’s possible. City governors understood that 
they have to give away a part of their kingdom 
and find a compromise because otherwise 
people won’t forgive them. Rivalry is still ri-
valry, but it should be present on other planes. 
Let’s leave competition to sports teams.

Speaking about cooperation between 
cities, tourists sometimes find it absurd 
that there are no combined tickets for 
public transportation in Tricity.
This issue should be resolved in the nearest 
future. I want the solution of a single ticket 
to be the basic model. You have one ticket, 
take a bus in Gdansk or Gdynia and travel. 
There’s no other option. Transportation has 
to be integrated. It will force all players – 
and there are many of them – to hand their 
competence to one voivodeship board.

Won’t they object?
Everyone will object. They already do. They 
say, “you’re right, but let’s wait a bit”. I tell 
them, “let’s do it now”, and they reply, “no, 
no, in a moment”. Just to make it clear, I’ve 
got no allies in that.





J
est to jednak klucz wyjątkowy. 
Wpisano w niego herb Gdańska, aby 
podkreślić czego ten konkurs 
wiedzy dotyczy. Dla Fundacji 

Gdańskiej, która już po raz kolejny 
organizuje to prestiżowe wydarzenie, jest to 
doskonała okazja do zachęcenia mieszkań-
ców grodu nad Motławą, aby dowiedzieli się 
więcej o swoim mieście, które wciąż skrywa 
wiele tajemnic. Może nam się wydawać, że 
dobrze znamy Gdańsk, tak naprawdę może 
to powiedzieć jedynie kilku wybitnych 
znawców tematu. Na przykład ilu z nas 
wiedziało, że Gdańsk ma swój krzywy 
budynek? Jest to kamienica u zbiegu 
Świętojańskiej i Lawendowej –  polecam 
spacer w to miejsce i dokładne przyjrzenie 
się, bo widok jest naprawdę ciekawy.

Ale wracając do olimpiady. Tradycyjnie 
już konkurs dzieli się na dwie edycje – szkol-
ną dla uczniów oraz obywatelską - otwartą 
dla każdego chętnego. W ramach tej pierw-
szej swoją wiedzą wykazały się już setki mło-
dych uczestników w ciągu ostatnich 6 lat. 
Co ważne, nagrodą dla trzech najlepszych 
uczestników konkursu szkół ponadgimna-
zjalnych są indeksy Uniwersytetu Gdańskie-
go! Jest więc o co walczyć.

Nie inaczej jest w przypadku zmagań 
uczestników edycji obywatelskiej, która 
skupia największą uwagę i generuje niemałe 

emocje. W tym jednak wypadku nagrody 
są pieniężne i na pewno nie symboliczne - . 
zwycięzca dostaje 5 tys. zł, a całkowita pula 
nagród jest dwa razy większa. Nic więc 
dziwnego, że co roku do eliminacji zgłasza 
się ok. 150 osób. Do finału, który ma miejsce 
w maju w ramach Święta Miasta, dociera 
tylko 10 uczestników, których poziom jest 
naprawdę wysoki. Sama formuła konkursu to 
coś, do czego przyzwyczaiły nas teleturnieje, 
choć pytania są nieco trudniejsze. Finaliści 
np. zgadują miejsca na podstawie materiałów 
zdjęciowych, specjalnych, stopniowo odkry-
wanych puzzli czy starych rycin. Warto przy 
tym zaznaczyć, że Olimpiada porusza wszyst-
kie ważne dla Gdańska kwestie, a nie tylko te 
z bardziej lub mniej odległej przeszłości.

Zachęcam więc wszystkich, młodszych 
i starszych, do spróbowania swoich sił. Orga-
nizatorzy gwarantują świetną atmosferę i nie-
zapomniane emocje. A kto wie, być może po 
ostatnim pytaniu w Waszej kieszeni znajdzie 
się indeks Uniwersytetu Gdańskiego lub Wa-
sze konto wzbogaci się o pokaźną sumę? A na 
pewno lepiej poznacie nasze miasto!

E N G L I S H T E X T

Unique key to Gdansk  
city gates

They tell us to keep learning because 
knowledge is the key to power. One 
couldn’t agree more. Learning, and most 
of all the acquired knowledge will be 
certainly useful for those taking part in 
the seventh edition of Gdansk Knowledge 
Contest, which has a key as its symbol.

But this key is unique. It contains the coat 
of arms of Gdansk, the city the contest is 
devoted to. It is a perfect chance for Gdansk 
Foundation, which once again organizes 
this prestigious event, to encourage the 
inhabitants of Gdansk to learn more about 
their city, which still hides many secrets. 

It could seem that we know Gdansk very 
well, but there are actually only several 
outstanding experts in the field who could 
utter these words. For example, how many 
of you knew that Gdansk has its leaning 
building? It is a tenement at the junction 
of Świętojańska and Lawendowa streets. 
I recommend taking a walk there and 
examining this really interesting building.

But coming back to the contest. As usual, 
it is divided into two parts: a school one for 
students and a civic one, open for anyone 
interested. Hundreds of young participants 
have already demonstrated their knowledge 
within the last 6 years in the first part. What 
is important is that the best three contestants 
from secondary schools win admission to 
Gdansk University! So there is a lot to fight for.

It is exactly the same in the civic part of 
the contest, which attracts special attention 
and evokes quite strong emotions. But in 
this case, contestants can win money prizes, 
which are not nominal at all. The winner 
receives PLN 5,000, and the whole pool is 
twice as big. So no wonder that around 150 
people enter the preliminaries each year. 
Only 10 of them reach the finals, which take 
place in May during the City Day and whose 
difficulty is a considerable challenge. The 
format of the contest as such is similar to quiz 
shows we see on TV, although the questions 
are a bit more difficult. The finalists have 
to answer them on the basis of for example 
photo materials, special jigsaw puzzles that 
are revealed piece by piece or old drawings. 
It is also worth mentioning that the contest 
touches upon various subjects that are 
important for Gdansk, not only those from 
the more or less remote past.

This is why I encourage everyone, young 
and old, to try their hand. The organizers 
guarantee a perfect atmosphere and 
unforgettable experiences. And who knows, 
perhaps you will be admitted to Gdansk 
University or receive a generous sum into your 
account after the last question? One thing is 
certain, you will get to know your city better!

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

 „Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz” - trudno się z tym nie zgodzić. Nauka, 
a przede wszystkim zdobyta wiedza przydadzą się na pewno uczestnikom siódmej 

edycji Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, której klucz jest symbolem.

WYJĄTKOWY KLUCZ
DO BRAM GDAŃSKA

FELIETON / COLUMN
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OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników



Gabinet Sławomira Gajewskiego, prezesa zarządu spółki Torus, wcale nie znajduje się na ostatnim piętrze najwyższego 
z wybudowanych przez firmę budynków. A to przez pokorę. – Przecież nie mogę stać nad najemcami tylko po to, żeby 

delektować się widokiem – mówi. Za oknem ma czerwoną ścianę pierwszego z budynków Alchemii.

ZDJĘCIA
Źródło: Torus

TEKST
Jakub Milszewski

INTUICJA
ENGLISH 
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G
abinet prezesa Sławomira 
Gajewskiego nie został 
ukryty w najdalszym 
zakamarku firmy, a wręcz 

przeciwnie. Znajduje się przy samej 
recepcji. Na oknie gabinetu stoi model 
Alchemii, choć sam prezes zauważa, że to 
bardziej wariacja na jej temat. Na biurku 
prezesa komputer, kilka dokumentów. 
Udało się go zastać w miejscu pracy, choć 
to niełatwe. Jak sam przyznaje, nie da się 
zmieścić jego obowiązków w ośmiu 
godzinach pracy. Sporo czasu pochłaniają 
mu podróże biznesowe. – Oprócz jednej 
narady w tygodniu to każdy dzień jest 
niestandardowy. Spotykam się z potencjal-
nymi najemcami, co jest bardzo ważne. 
Uczestniczę we wszelkich ważnych 
ustaleniach dotyczących – mój głos jest 
ważny na każdym etapie prowadzenia 
inwestycji: przy planowaniu, potem 
budowie i finansowaniu – opowiada. Na 
szczęście nie musi troszczyć się osobiście 
o każdy detal działalności Torusa. – Nie 
jestem człowiekiem, który wszystko musi 
robić sam. Przykładem jest część 
budowlana – bardzo autonomiczna część 
firmy. Uczestniczę tylko w tych najwięk-
szych negocjacjach. Ci ludzie wiedzą co 
robią, jak negocjować, co negocjować. 
Zespół jest naprawdę kompetentny 
– zachwala. Kiedy ktoś przynosi mu próbki 
wykładzin tylko przewraca oczami 
i odsyła do działu projektowania wnętrz. 

W Torusie na co dzień pracuje blisko 70 
osób. I wszystko działa. Nie ma zgrzytów, 
niesnasek, problemów nie do rozwiązania. 
Nadzorujący cały zespół Sławomir Ga-
jewski zaczął swoją karierę w firmie przez 
dziewiętnastoma laty. – Od 1996 roku 
pracowałem jako prawnik w Gdańskim 
Wydawnictwie Oświatowym, potem zało-
żyliśmy pierwszą spółkę, czyli Gdańskie 
Towarzystwo Inwestycyjne. Z wykształce-
nia jestem prawnikiem. Przez jakiś czas 
ciągnąłem jednocześnie pracę i szkołę. 
Kiedy dostałem propozycję etatu jako 
asesor sądowy musiałem wybrać – karie-
ra prawnicza czy nieruchomości? Wtedy 
poczułem, że to poważna sprawa. To było 
w 1998 roku. Torus powstał w 2001 roku 

jako ramię komercyjne firmy. Wykonywali-
śmy biura – mówi skromnie, ale mimocho-
dem wspomina, że planuje już jubileuszo-
wą imprezę. Na dodatek utrzymuje, że lubi 
swoją pracę. Weekendy poświęca rodzinie. 
Nie przebiera się za wikinga, nie skacze na 
bungee, bo nie musi odreagowywać.

Nieruchomości go wciągnęły. Lubi to, 
że widać efekty pracy. Można zapomnieć, 
że się coś zrobiło, ale przyjeżdża się po 
dwudziestu latach a dom wciąż stoi, pre-
zentuje się ładnie, ktoś w nim mieszka. 
Podkreśla, że cieszy go, że Torus dołożył 
swoją cegiełkę (dosłownie i w przenośni) 
do rzeczywistości gospodarczej, jaka 
kreuje się w Trójmieście, ale jednocześnie 
nie zapomina o podstawowej działalno-
ści spółki. – Deweloper ma dostarczyć 
powierzchnię. Moje zainteresowanie całą 
otoczką wynika z tego, że powinienem 
być świadomy tego, co się dzieje na rynku 
i jakie są perspektywy. Muszę wiedzieć, 
co się na rynku będzie działo za 3-5 lat, bo 
proces inwestycyjny tyle trwa – tłumaczy. 
Opisuje, że w kolejnych etapach kom-
pleksu Alchemia znajdzie się miejsce dla 
centrum medycznego i sporo powierzch-
ni retailowych. A przy okazji ostatniego 
etapu pewnie nastąpi powrót do sportu. 
Pomysłów jest dużo.

Sławomir Gajewski sprawia wrażenie 
twardo stąpającego po ziemi człowieka, 
który czasami lubi sobie przypomnieć, że 
warto mieć głowę w chmurach. – Kiedy 

W Torusie na co 
dzień pracuje 

blisko 70 osób. 
I wszystko działa. 
Nie ma zgrzytów, 

niesnasek, 
problemów nie do 

rozwiązania.
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podejmuję nowe wyzwania muszę sobie 
nieraz przypominać, że warto się czasem 
porwać z motyką na słońce. W tej chwili 
możemy już działać bezpiecznie – mamy 
biznes, możemy się skupić na jego 
ochronie. Ale ryzyko się czasami opłaca. 
Nam się opłaciło – podkreśla i dodaje, 
że pomysł na część rekreacyjno-sporto-
wą kompleksu Alchemia był kompletnie 
intuicyjny. Torus jako pierwszy w Polsce 
zdecydował się na taki projekt. Kto nie 
ryzykuje, nie pije szampana. Ale z drugiej 
strony każde szaleństwo musi być podpar-
te sensownym argumentem. – Przeważyła 
intuicja, ale też odrobiliśmy swoje lekcje. 
Jak już coś robimy to głęboko i uważnie 
analizujemy wszelkie czynniki – podkre-
śla prezes Gajewski.

Kiedy ogląda się wstecz docenia to, że 
Torus rozwija się organicznie i bezpiecz-
nie, ale też cieszą go osiągnięcia. – Kiedy 
w 2005 roku otwieraliśmy biura Gdańskie-
go Wydawnictwa Oświatowego miałem 
poczucie dzieła życia. Nie miałem do-
świadczenia budowlanego i nagle zrobiłem 
biurowiec – wspomina. W tej chwili w swo-
im portfolio Torus ma m.in. kilka realiza-
cji mieszkaniowych, kompleks biurowy 
Arkońska, trzy hotele i wciąż rozwijający 
się kompleks Alchemia – obecnie oczko 
w głowie zarządu spółki. – Lokalizacja jest 
wyborna. Uważam, że to nasz wielki atut, 
że nie musimy dyskutować o lokalizacji 
z klientami. Sam środek Trójmiasta, nie 
da się być bliżej przystanku SKM, latem 
otworzymy skrzyżowanie, naprzeciwko 
mieści się Uniwersytet – zachwala. Doda-
je, że tereny pod Alchemię Torus kupował 
w sześciu transzach od sześciu różnych 
właścicieli, w międzyczasie kupując nawet 
firmę chemiczną.

Choć nie mówi tego wprost, to z jego 
wypowiedzi łatwo wyczytać, że pod jego 
kuratelą Torus będzie się dalej stabilnie 
rozwijał. – W naszym biznesie biurowym 
nie widziałbym jakichś spektakularnych 
wież. One są nieefektywne. To nie ta 
skala. Nie przemawiają za tym też względy 
ekonomiczne. Nasz biznes potrzebuje efek-
tywności – logistycznej, energetycznej, 
balansu między architekturą a praktycz-
nością – wymienia. Wie, że Torus jest 
kojarzony z Trójmiastem i nie widzi  
w tym nic złego. – Myślę, że wywiązujemy 
się z roli lokalnego przedsiębiorcy bardzo 
dobrze. Rośniemy, więc inwestujemy 
100% zarobków w biznes tutaj. Jesteśmy 
ambasadorami Trójmiasta, bo jeździmy, 
spotykamy się z innymi firmami. Za  
każdym razem musimy je przekonać nie 
tylko do naszej lokalizacji, ale także  
do regionu – opowiada.

Jaki będzie następny krok? Czy Torus 
zacznie działać na skalę krajową, inwesto-
wać w innych miastach? Sławomir Gajew-
ski twierdzi, że to naturalna konsekwencja. 
– Wciąż o tym rozmawiamy, zastanawiamy 
się i to prędzej czy później nastąpi. Tu jeste-
śmy silni, ale myślimy poważnie o stabil-
nym rozwoju na wiele, wiele lat.

E N G L I S H T E X T

Intuition
The office of Sławomir Gajewski, President 
of the Management Board at Torus, is not 
located on the last floor in the tallest building 
constructed by the company. And it is out 
of humility. “I can’t stand above our tenants 
just to admire the view. How could I?” he 
says. He has a red wall of the first Alchemia 
building outside his window.

The office of President Sławomir Gajewski 
was not hidden in the farthest nook of the 
company, quite the opposite. It is located 
right by the reception desk. There is a model 
of Alchemia standing in the window inside 
the office, although the president himself 
claims it is rather a variation of the office 
complex. There are a computer and several 
documents on his desk. Even though it is 

Kiedy ogląda się 
wstecz docenia to, 

że Torus rozwija 
się organicznie 

i bezpiecznie, ale też 
cieszą go osiągnięcia.
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not that easy, we managed to find him at 
his workplace. As he admits himself, it is 
impossible to squeeze all his duties in eight 
working hours. Business trips take a lot of 
his time. “Apart from one council in a week, 
each day is non-standard. I meet with pro-
spective tenants, which is of huge impor-
tance. I take part in all kinds of crucial ar-
rangements, my voice is important at each 
stage of the investment: during planning, 
building and financing,” he says. Fortunate-
ly, he does not have to personally take care 
of every detail of the company’s activities. 
“I’m not this kind of man who’d have to do 
everything alone. The building part is a per-
fect example. It is a very autonomous part of 
the company. I participate only in the most 
significant negotiations. Those people know 
what to do, how to negotiate and what to 
negotiate on. The team is really competent,” 
he praises the staff. When someone brings 

flooring samples to him, he rolls his eyes 
and sends them to the design department.

There are almost 70 people working in 
Torus on a regular basis. And it is all func-
tioning properly. There are no arguments, 
disagreements or insoluble problems. Sła-
womir Gajewski, who oversees the whole 
team, began his career in the company 
nineteen years ago. “I was working as a law-
yer in Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
publishing house since 1996, and then we 
set up our first company, that is Gdańskie 
Towarzystwo Inwestycyjne. I’m a lawyer by 
education. I used to wetran

tudy and work simultaneously for some 
time. When I was offered a full-time job as 
an assistant judge, I had to choose between 
a law career and real estate. And I felt that it 
was an important issue. It was 1998. Torus 
was established in 2001 as a commercial 
branch of the company. We were building 
offices,” he says modestly but mentions 
that he already plans an anniversary party. 
And he maintains that he likes his job. He 
devotes weekends to his family. He is not 
bungee jumping or does not dress up as 
a Viking because he does not have to get 
over anything.

Real estate has drawn him in. He likes 
the fact that the effects of his work are visi-
ble. You can forget that you have done some-
thing, but you come back after twenty years 
and see the house still standing and looking 
good, occupied by someone. He underlines 
that he is glad that Torus has a share in the 
economic reality of Tricity but at the same 
time does not forget about the fundamental 
activity of the company. “A developer is sup-
posed to provide others with surface area. 
My interest in this whole background results 
from the fact that I need to be aware of 
everything that happens on the market and 
what the prospects are. I have to know what 
will be happening on the market in the next 
3-5 years because the investment process 
takes such an amount of time.,” he explains. 
He says that there will be a place for medical 
sport and a lot of retail space in the next 
stages of the Alchemia complex. And the 
last stage would probably mean a return to 
sport. They are full of ideas.

Sławomir Gajewski seems to be a man 
having both feet on the ground who some-
times likes reminding himself that it’s 
worth having his head in the clouds. “When 
I take up new challenges, I often have to tell 
myself that it’s sometimes worth trying to 
square the circle. We can now function safe-
ly: we already have a business and can focus 
on its protection. But it sometimes pays to 
risk. It’s paid for us,” he adds and explains 
that the idea for the sports and recreation 

zone of Alchemia was pure intuition. 
Torus was the first in Poland to decide on 
such a project. Nothing ventured, nothing 
gained. But on the other hand, each crazy 
idea needs a reasonable basis. “Intuition 
prevailed, but we did our homework too. 
Once we decide to do something, we are 
deep into it and carefully analyse all fac-
tors,” President Gajewski emphasises.

When he looks back into the past, he 
appreciates that Torus has been developing 
organically and safely, but achievements 
please him as well. “When we opened the 
offices of Gdańskie Wydawnictwo Oświ-
atowe in 2005, I had a feeling that it was 
the work of my life. I had had no build-
ing experience and suddenly erected an 
office block,” he mentions. Today, Torus’s 
portfolio includes for example several resi-
dential constructions, the Arkońska office 
complex, three hotels and the constantly 
developing Alchemia complex, which is 
the apple of the board’s eye. “The location 
is perfect. I think it is our huge asset that 
we don’t have to discuss the location with 
our clients. It is the very centre of Tricity; it 
couldn’t be closer to the fast urban railway 
station, we’re going to open an intersec-
tion in the summer, and finally there is the 
university across the street.” He adds that 
he was buying the land where Alchemia 
now stands in six tranches from six various 
owners. In the meantime, he even bought 
a chemical company.

And although he does not say it straight 
out, it is clear from his statements that 
Torus will continue its stable development 
under his supervision. “I don’t see any kind 
of spectacular towers in our office busi-
ness. They’re ineffective. It’s not this scale. 
Economic factors don’t argue for that 
either. Our business needs effectiveness. It 
needs logistic and energetic effectiveness 
and harmony between architecture and 
practicality,” he says. He knows that Torus 
is associated with Tricity and does not see 
anything wrong about it. “I think that we 
fulfil our role of a local entrepreneur very 
well. We develop and invest 100% of our 
earnings in business here. We’re ambassa-
dors of Tricity because we travel and meet 
with other companies. And each time we 
have to convince them not only to our loca-
tion, but also to the region,” he says.

What will be the next step? Will Torus 
broaden the scope of operation to the whole 
country and invest in other cities? Sławomir 
Gajewski claims that it is a natural conse-
quence. “We’re still talking and thinking it 
over, but it will happen sooner or later. We 
are strong here but seriously think about sta-
ble development for many, many years.”
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Czym jest nowoczesne biuro? Jakie funkcje powinno pełnić? Jak przygotować się do zmiany aranżacji?

TEKST
Błażej Kucharski

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

NOWOCZESNE BIURO, 
CZYLI CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI
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T
rendy w aranżacji wnętrz zmieniają 
się co kilka lat. Jeszcze niedawno 
nowoczesne biuro kojarzyliśmy 
z nowinkami technologicznymi. 

Biuro wyposażone w kontrolę dostępu, 
nowoczesny sprzęt konferencyjny, a nawet 
klimatyzację w końcówce lat 90-tych 
wydawało się nam czymś naprawdę 
nowoczesnym. Dziś podejście do aranżacji 
przestrzeni całkowicie się zmieniło.

Myśląc o nowoczesnym biurze przede 
wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na 
jego funkcjonalność. Najnowszym trendem 
jest tzw. koncepcja „flexible workplace”. 
Odrzuca ona tradycyjny model aranżacji po-
wierzchni biurowej. Opiera się na założeniu, 
że biuro powinno spełniać funkcje potrzebne 
organizacji w danym momencie. Nowoczesne 
biuro to także przestrzeń, w której central-

nym punktem jest człowiek i jego potrzeby. 
Ale co to dokładnie oznacza? Koncepcja 

„flexible workplace” to po prostu kreowanie 
miejsc spełniających różne funkcje, np. prze-
znaczonych do pracy grupowej, pracy indywi-
dualnej, spotkań z klientami, telekonferencji 
czy nieformalnej wymiany informacji. Istotną 
rolę pełnią tzw. przestrzenie społeczne i strefy 
wypoczynkowe. Przestrzeń powinna bowiem 
zapewniać pracownikowi to, czego w danej 
chwili potrzebuje – skupienia, burzy mózgów 
lub chwili relaksu.

Jak to może wyglądać w praktyce? 
Dobrym przykładem jest warszawska 
siedziba Colliers International. Projekt 
budowlany oraz cały proces przygotowywany 
był wiele miesięcy przed przystąpieniem 
do faktycznych prac remontowych. Chcąc 
osiągnąć założony efekt przed rozpoczęciem 

prac budowlanych powstała szczegółowa 
koncepcja i ustalony został budżet projektu. 
W projektowanie zostali zaangażowani zostali 
pracownicy, którzy na bieżąco byli informo-
wani o nadchodzących zmianach, zgłaszali 
też swoje uwagi do projektu. Można zaryzyko-
wać tezę, że proces projektowania w pewien 
sposób został zdemokratyzowany.

Ostatecznie na powierzchni 1550 mkw. 
znalazło się 178 stanowisk pracy przy 
biurkach. Powstały również dodatkowe 
miejsca (około 70) w różnych częściach biura: 
w salkach konferencyjnych, przy specjalnych 
biurkach i stolikach oraz w strefach relaksu. 
Tradycyjne biuro zastąpiła powierzchnia 
posiadająca reprezentacyjną recepcję 
z kawiarnią, przestronną kuchnią; powstało 
również pięć dużych sal konferencyjnych 
przeznaczonych na spotkania z klientami 
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oraz 14 tematycznych salek konferencyjnych 
na spotkania wewnętrzne. Pracownicy mają 
też do dyspozycji siedem tzw. „budek telefo-
nicznych”. Biuro zostało podzielone na strefy: 
klienta, pracy cichej oraz zespołowej. Istotną 
rolę zaczęły pełnić strefy przeznaczone na 
relaks: salka z konsolą, czytelnia z książkami 
i prasą oraz kawiarnia.

Prace budowlane trwały trzy miesiące, ale 
cały proces przygotowania nowego biura zajął 
1,5 roku. Najważniejsze było bowiem zbada-
nie potrzeb pracowników oraz „przekucie” 
ich na projekt architektoniczny. Odejście od 
myślenia przez pryzmat biurek spowodowało, 
że biuro stało się plastyczną przestrzenią, któ-
rą można modelować pod kątem bieżących 
potrzeb, przestrzenią, która dostosowuje się 
do człowieka. I tu właśnie kryje się odpowiedź 
na pytanie „czym jest nowoczesne biuro?”

E N G L I S H T E X T

Modern office, or man in the 
centre of attention

What does a modern office mean? What 
functions should it serve? How to prepare 
for changes in its decor?

Trends in decor change every few years. 
Modern offices were associated mainly 
with technological innovations until quite 

recently. An office equipped with access 
control, modern conference equipment or 
even air conditioning seemed something 
really up-to-date in the late 90s. Today, 
our approach to interior decoration has 
changed completely.

When we think about a modern office, 
we should most of all pay attention to 
its functionality. The concept of flexible 
workplaces is the latest trend. It rejects the 
traditional model of office arrangement 
and is based on the assumption that offices 
should serve those functions that the orga-
nization needs at a given moment. A mod-
ern office is also an area where man and 
his needs are in the centre of attention.

What does it mean in particular? The 
flexible workplace concept is simply about 
creating places that perform various 
functions. They are for example devoted 
to group work, individual work, meetings 
with clients, teleconferences or informal 
information exchange. The so-called social 
and rest areas play a substantial role here 
as well. Because the area should provide 
employees with what they need at that 
particular moment, whether it is concen-
tration, brainstorming or a moment of rest.

What can it look like in practice? The 
office of Colliers International in Warsaw 
is a perfect example. The construction 
design and the whole process had been 
prepared for several months before the 
actual renovation works began. In order for 
the desired effect to be produced, a detailed 
concept had been developed and the budget 
had been determined before the construc-

tion works started. There were employees 
involved in the design process who were 
informed about the upcoming changes and 
offered their comments on the design. One 
could risk saying that the design process 
was to some extend democratized.

In the end, 178 workstations at desks 
were created on the surface of 1550 sq m. 
Plus additional (around 70) places in vari-
ous parts of the office: in conference rooms, 
at special desks and tables and in rest 
areas. The previous, traditional office was 
replaced by a space with a representative 
reception area with a café and a spacious 
kitchen. Five large conference rooms 
for meetings with clients and 14 smaller, 
thematic conference rooms for internal 
meetings were created, too. Moreover, the 
employees have seven so-called “telephone 
booths” at their disposal. The office was 
divided into zones devoted to clients, silent 
work and team work. Rest areas, which 
include a room with a console, a reading 
room with books and press and a café, have 
started playing an important role.

The construction works lasted for three 
months, but the whole process of prepar-
ing the new office took one and a half year. 
Because the most important task was 
to examine the needs of employees and 
translate them into the architectural de-
sign. Departing from thinking through the 
prism of office desks resulted in a flexible 
area that can be adjusted to the company’s 
current needs, an area that adapts itself to 
people. And this is the answer to the ques-
tion what a modern office means.
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W 1974 roku zamienił Fiata 126p na Mercedesa, a potem poszło już samo. Tadeusz 
Zdunek do dziś jest głową jednej z największych firm samochodowych na Pomorzu.

PUNKT KARNY 
TYLKO ZA PARKOWANIE

Dlaczego akurat ten salon został 
wyróżniony mianem najlepszej inwestycji 
2014 roku w Gdyni? Co jest w nim 
takiego specjalnego?
Myślę, że poniekąd architektura. Wszy-
scy, którzy tędy przejeżdżają widzą, że 
jest to ładny budynek, fajna architektura. 

Jest umieszczony na fajnej działce, która 
jest dość trudna, bo jest pochylona, więc 
wkomponowanie w nią budynku nie było 
prostym zadaniem dla architekta. Ale się 
udało. Ważne jest też wykończenie, są oso-
by, które twierdzą, że tak dobrze wykoń-
czonego salonu jeszcze nie widziały.

Klienci też zwracają na to uwagę?  
Jest to ważne ze sprzedażowego  
punktu widzenia?
Budynek sam w sobie jest reklamą. Prosta, 
metalowa hala też by wystarczyła, na głowę 
by nie kapało, ale po to się buduje reprezenta-
cyjne budynki, żeby były też formą reklamy.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek

ENGLISH 
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Ludzie kupują samochody, czy wciąż 
powtarza się słowo „kryzys”?
Kryzys trwa nieprzerwanie od roku 2001, któ-
ry był ostatnim dobrym rokiem. Około 1999 
w Polsce było sprzedawanych 660 tys. samo-
chodów osobowych, w tej chwili wszystko 
kręci się w okolicach 300 tys., z czego część 
wyjeżdża na eksport. Nasz kraj jest coraz bo-
gatszy, a sprzedaż jest coraz mniejsza.

Może rynek się już nasycił – każdy, kto 
chciał mieć taki samochód już go ma.
Od 1999 roku minęło już 16 lat, to dosyć 
sporo. Rok czy dwa lata wcześniej też był 
bardzo dobry okres, w roku 2000 sprze-
daż spadła do ok. 400 tys., więc to była 
katastrofa. W tej chwili sprzedajemy cały 
czas około 300 tys., więc o połowę mniej niż 
w ubiegłym wieku.

To jest ciągle dobry wynik 
w perspektywie kraju?
W Hiszpanii, która nie jest jakoś bardzo za-
możnym krajem, sprzedaż samochodów oso-
bowych stoi na poziomie 1,2–1,5 mln sztuk. 
Nie mówimy tylko o samochodach luksuso-
wych. We Włoszech jest jeden z największych 
rynków samochodowych, a sprzedawane są 
głównie małe, tanie samochody, takie jak Fiat 
Panda czy Punto. Jeśli chodzi o ilość aut na ty-
siąc mieszkańców Polska ma najniższy wskaź-
nik w całej Europie, za Mołdawią i Ukrainą.

Kim są klienci salonów Zdunek?
Ciężko powiedzieć jaki jest profil klienta. 
Po samochody klasy premium przychodzą 
różni ludzie. Dużo jest właścicieli firm, 
mnóstwo jest przedstawicieli wolnych 
zawodów – prawników czy lekarzy. Dla tych 
pierwszych jest to inwestycja w wizerunek, 
ale ci drudzy już nie muszą inwestować 
w nic, oprócz swojej wiedzy, lokują więc 
swoje środki w wyższy poziom życia.

Pańskie przedsiębiorstwo jest bardzo 
rozpoznawalne na polskiej mapie, 
nazwijmy to, samochodowej. Ja to się 
stało, że wpadł pan na pomysł rozwijania 
takiego, a nie innego biznesu?
Droga była prosta. Firmę samochodową 
prowadzę od 1978 roku. W 1960 roku mój 
ojciec kupił pierwszy ciągnik w naszej okolicy, 
wtedy zaczęliśmy myśleć gdzie go naprawiać 
i pojawiła się u mnie smykałka samochodowa. 
Spełniłem swoje marzenie i skończyłem tech-
nikum samochodowe, do tej pory z tą szkołą 
współpracuję. Później pracowałem w szeregu 
firm związanych z autami, jednocześnie stu-
diując zaocznie budowę maszyn. Cała moja 
kariera kręci się wokół samochodów.

I jak zaczął pan sprzedawać samochody?
Na początku sprowadzałem samochody z Nie-
miec, które z przyjacielem naprawialiśmy 
i sprzedawaliśmy. Były to auta dobrej jakości, 
na wysokim poziomie, ale pojawiła się kon-
kurencja, która często odnawiała samochody 
byle jak. Klienci chwalili nasze samochody, 
ale ich cena też była odpowiednio więk-
sza. W 1990 roku otrzymałem propozycję 
współpracy z Renault i od tamtej pory jestem 
w branży samochodów nowych, najpierw jako 
subdealer, później jako dealer.

Ta ćwierćwieczna tradycja jest  
ważna dla biznesu?
Liczy się rozpoznawalność. W Trójmieście 
jest dużo firm, które od zawsze funkcjono-
wały na tutejszym rynku samochodowym. 
Tutaj liczy się zaufanie klientów, mam 
nadzieję, że dzięki temu będziemy na tym 
rynku jeszcze długie lata.

Znacie się w środowisku?
Oczywiście, że tak! Spotykamy się czasami, 
rozmawiamy na różne tematy. Dealerów 
w Trójmieście jest wbrew pozorom niewielu, to 

jest nieco ponad dwadzieścia osób. Nie jest to 
więc obszerne grono. Akurat jeden z nich, już 
nieżyjący, namówił mnie na prowadzenie wła-
snej firmy, powiedział: „Jest pan młody, zdol-
ny, powinien pan pomyśleć o swoim biznesie”. 
Miałem wtedy 24 lata, byłem przez wiele lat 
najmłodszym samochodziarzem w Gdańsku. 
Ale to jest już niestety odchodzące pokolenie.

Czym pan jeździ?
X5.

Poleca pan?
Natura dała mi krótkie nogi, więc ciężko 
mi się do niego wsiada i wysiada. Bardziej 
preferuję więc BMW z serii 7, ale ona niestety 
wychodzi już ze sprzedaży, więc to byłaby dla 
mnie zbyt duża strata. Oczywiście jeżdżę też 
Renault, czekam teraz na nowego Espace’a, 
zobaczymy jak się będzie nim jeździło. To 
samochód o unikalnym designie, który na 
pewno będzie się wyróżniał na ulicy.

A pamięta pan swój pierwszy samochód, 
oczywiście poza tym ciągnikiem taty?
Oczywiście, że pamiętam. W 1977 roku dosta-
łem na urodziny od rodziców Fiata 126p.

Dużo trzeba było go naprawiać?
Nie wiem, po tygodniu pojechałem nim do 
Berlina Zachodniego i wymieniłem go na 
pięcioletniego Mercedesa. To była moja 
pierwsza gotówka na inwestycje, w ciągu 
dwóch tygodni pomnożyłem środki od ro-
dziców trzykrotnie.

Ktoś chyba zrobił kiepski interes  
w tym Berlinie.
Niekoniecznie, w tych czasach nowy polski 
Fiat kosztował na rynku niemieckim ok. 
5 tys. marek, a nowy Mercedes ok. 10 tys. 
A tu był nowy samochód za używany, więc 
cena była adekwatna.

Ale jakość chyba była jednak inna.
W tamtym momencie to był włoski Fiat, bo 
nie było rozróżnienia. Musimy patrzeć z per-
spektywy 1977 roku.

Ale zamiana „Malucha” na Mercedesa 
brzmi konkretnie.
Ja chciałem za niego 3,5 tys. marek, a koszto-
wał 5,5 tys. A kto by dał za używanego Merce-
desa 3,5 tys. marek?

A jak zareagowali ludzie jak wrócił pan 
Mercedesem do domu?
Rodzice zareagowali normalnie, bo wiedzieli 
po co jadę do Berlina. Ale jak podjechałem 
pod PZU to wszyscy urzędnicy rozpłaszczyli 
się na szybie, od razu wszystkie szkody zostały 
poddane kontroli i musiałem dopłacić 10 zł.



A jaki to był Mercedes?
220D, jechał całe 120 km/h. To są te stare 
z pionowymi światłami, produkowali je do 
1975 roku.

Dużo miał pan w życiu wypadków?
Kilka miałem, niektóre były dość tragiczne 
i pozostaną w pamięci całe życie. Kiedyś ja 
spowodowałem stłuczkę, jak zobaczyłem 
swoją reklamę w bardzo nieatrakcyjnym 
miejscu i się wściekłem (śmiech). Ale ze 
swojej winy miałem dwa, może trzy wypad-
ki, a jeżdżę bardzo dużo.

Lubi pan intensywną jazdę? Bo jeździ pan 
dobrymi samochodami.
W miejscach, w których może dojść do wy-
padków jeżdżę zgodnie z przepisami. Jak 
jadę szybko to tylko w miejscu, w którym 
sprawiam zagrożenie tylko i wyłącznie dla 
mnie. Nigdy nie jeżdżę szybko jeśli istnieje 
ryzyko dla innych. Dlatego mam tylko 
jeden punkt karny, za parkowanie.

To chyba osiągnięcie mieć tylko tyle, jak 
się jeździ na co dzień.
Do dlatego, że w miejscach zabudowanych 
jeżdżę wolno, nieagresywnie. Nie przeczę, 
że czasem jeżdżę szybko, nawet bardzo, ale 
w odpowiednich miejscach.

Ma pan na co dzień bezpośrednio do 
czynienia z klientami, którzy przychodzą 
do salonu?
Kiedyś bardzo dużo, praktycznie codzien-
nie. Teraz, ze względu na to, że mamy wiele 
obiektów, a ja między nimi krążę, już mniej. 
Ale zdarza się.

Zna pan osobiście stałych klientów?
Tak, nawet sobie czasem porozmawiamy.

A są tacy, którzy są z panem od początku?
Jest z nami pewien Kapitan Żeglugi  
Wielkiej, który kupił u mnie pierwszy  
samochód na początku lat 70. Tak  
samo Mirosław Baka kupił u mnie swoje 
pierwsze Clio.

Czyli tradycje firmy obejmują także 
klientów, nie tylko budynki.
To są wartości, które pozwoliły firmie prze-
trwać kryzys.

E N G L I S H T E X T

Penalty point for parking only
He exchanged his Fiat 126p for a Mercedes 
in 1974, and things took their own course. 
Tadeusz Zdunek has been the head of  
one of the largest car companies in 
Pomerania to this day.

Why was precisely this showroom awarded 
the title of the best investment of 2014 in 
Gdynia? What is so special about it?
It think it was partially thanks to its archi-
tecture. Everyone who passes this way sees 
it’s a beautiful building and a nice piece of 
architecture. It is located on a nice plot, which 
is inclined and as a result quite demanding 
so the architect had a difficult job integrating 
the building into this piece of land. But he 
succeeded. Finishing is what matters too. 
Some claim that they have never seen such 
a well-finished showroom.

Do clients pay attention to that as well? Is 
it important from the seller’s point of view?
The building is an advertisement in itself. 
A simple, metal hall would be enough, too, we 
wouldn’t have rain falling on our heads, but 
representative buildings are built precisely as 
a form of promotion.

Do people buy cars today or do you hear 
the word “crisis” all the time?
There’s been an ongoing crisis since 2001, 
which was the last good year. 660,000 cars 
were sold in Poland around 1999. Now the 
number is hovering at around 300,000, a part 
of which is exported. Our country is becom-
ing richer, but sales are falling down.

Perhaps the market is already saturated. 
Everyone who wanted this or that car 
already has one.
16 years have passed since 1999, which is 
quite a lot. There was a good season a year 
or two before as well. In 2000, sales dropped 
to around 400,000 so it was a catastrophe. 
Today, we sell around 300,000 all the time, 
which is a half less than in the last century.

Is it still a good result compared to the 
whole country?
There are from 1.2 to 1.5 million cars sold in 
Spain, which is not a particularly rich country. 
And we’re not talking about luxury cars. There 
is one of the largest car markets in Italy, and 
what is sold there are mainly small, cheap cars 
like the Fiat Panda or Punto. As regards the 
number of cars to one thousand inhabitants, 
Poland has the lowest indicator in the whole 
Europe; we’re after Moldova and Ukraine.

Who are the customers of Zdunek 
showrooms?
It’s hard to develop a profile of our customers. 
Various people come to buy premium cars. 
They include many company owners, but also 
lots of professionals like lawyers or doctors. 
The first group buys such cars as a form of 
investment in their image, while the latter 
doesn’t have to invest in anything else than 

their knowledge now so they spend their mon-
ey on increasing their standard of living.

Your company is very recognizable on the 
Polish automotive map, so to speak. How 
did it happen that you came up with an 
idea for developing this type of business?
My path was quite straight. I’ve been man-
aging a car company since 1978. In 1960, my 
father was the first man in our neighbourhood 
to buy a tractor. We started wondering where 
we could service it, and I developed a flair 
for cars. I realized my dream and finished 
automotive vocational school, with which I’ve 
been cooperating to this day. Then I worked 
in a series of companies connected with mo-
tor vehicles and at the same time continued 
my extramural machine design studies. My 
whole career revolves around cars.

And how did you start selling cars?
I imported cars from Germany at first and 
repaired and sold them with my friend. They 
were good-quality vehicles of high standard, 
but we faced many competitors who often 
renovated cars any old how. Customers were 
satisfied with our cars, but their price was 
proportionally higher. In 1990, I was offered 
cooperation with Renault. I’ve been present 
on the market in new vehicles since then on, 
firstly as a subdealer and then as a dealer.

Are these twenty years of tradition 
important for business?
Recognisability is what matters a lot. There 
are many companies in Tricity that have 
always been present on the local automotive 
market. Our customers’ trust is important. 
I hope we will stay on the market for many 
years thanks to that.

Do you know each other in the 
environment?
Of course! Sometimes we meet and discuss 
various matters. Contrary to appearanc-
es, there aren’t many dealers in Tricity. It 
is only a bit more than twenty people. So 
it’s not a large circle. And it was precise-
ly one of them, who is already dead, that 
persuaded me to run my own company. He 
said, “You are a young and talented man. 
You should start thinking about your own 
business.” I was 24 years old then and for 
many years continued to be the youngest 
motorist in Gdansk. Unfortunately, it’s 
a dying generation now.

What car do you drive?
The X5.

Do you recommend it?
Nature gave me short legs so I find it difficult 
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to get in and out of it. I prefer the BMW 7 
Series, but it is now taken off the shelves so 
for me it would be a huge loss. I obviously 
drive Renault cars, too. I’m now looking 
forward to the new Espace. We’ll see how it 
goes. It’s a car with unique design that will 
definitely stand out in the street.

Do you remember your first car, apart 
from your dad’s tractor of course?
Of course I do. I got a Fiat 126p from my 
parents for my birthday in 1977.

Did it demand much servicing?
I don’t know. I drove to West Berlin after 
a week and exchanged it for a five-year-old 
Mercedes. It was my first cash for invest-
ment. I tripled the money my parents gave 
me within two weeks.

It seems someone from Berlin made 
a bad deal.
Not necessarily. A new Fiat 126p cost 
around 5000 marks on the German market 
in those times, and a new Mercedes cost 
around 10,000 marks. And in my case, 
I sold a new car for a second-hand one so 
the price was adequate.

But I guess the quality was different.
It was an Italian Fiat at that moment, there 
was no distinction. We have to look from 
the perspective of the year 1977.

But exchanging a Polski Fiat 126p for 

a Mercedes sounds serious.
I wanted 3500 marks for it, and it cost 
5500. Who would give 3500 marks for 
a used Mercedes?

How did people react when they saw you 
drive a Mercedes back home?
My parents’ reaction was normal because 
they knew what I’d gone to Berlin for.  
But when I drove to the state insurance 
company, all clerks immediately pressed 
their noses up against the window and  
revised all damage terms. I had to pay 
extra 10 zlotys.

And what model of Mercedes was it?
The 220D; it could go as much as 120 kph. 
It was one of the old ones, with vertical 
lights. They were produced until 1975.

Have you had many accidents in life?
I had several accidents, some of which 
were quite terrible and became embed-
ded in my memory for the rest of my life. 
I bumped into a car once when I saw my 
advert in a very unattractive place and got 
mad. (laughs) But despite the fact that 
I drive a lot, there were only two or three 
accidents I caused.

Do you like driving fast? After all, you 
drive good cars.
I follow the rules in places where accidents 
are likely to happen. If I drive quickly, I do 
it only where I pose a threat exclusively to 

myself. I never drive fast if there is any dan-
ger to others. This is why I have only one 
penalty point, for parking.

I guess it is quite an achievement to 
have that few when someone drives 
every day.
This is because I drive slowly and non-ag-
gressively in built-up areas. It’s true, 
I sometimes drive fast or even very fast, but 
I do it only in the right places.

Do you yourself deal with customers to 
your showroom on an everyday basis?
I used to almost every day. Now it’s not that 
common because we have many facilities, 
and I have to move from one shop to anoth-
er. But it happens.

Do you personally know your regular 
customers?
Yes, I do, we even talk sometimes.

And are there any customers who have 
been with you from the beginning?
There’s been a Master Mariner who bought 
his first car from me in the early 70s. Simi-
larly, Mirosław Baka bought his first Clio in 
my showroom.

Which means that company  
traditions include also customers,  
not only buildings.
They are the values that helped the compa-
ny survive the crisis.
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Na miejsca, gotowi, start!
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SUBTELNE 
JAK KWIATY 
Obie pomadki  
marki Clarins 
(od góry do dołu): 
Joli Rouge  
Brilliant Perfect 
Shine Sheer 
Lipstick nr 22, 
nr 846078, 
Lipstick nr 23,  
nr 846079; 
każda pomadka: 
3,5 g – 99 zł

NATURALNE PIĘKNO 
Clarins, Garden Escape Palette, ze-

staw cieni do powiek, 199 zł,  
nr 846068

ZIELONA  
ORCHIDEA  

Clarins, Crayon  
Khôl 09, kredka  

do oczu,  
1,05 g – 69 zł,  

nr 846069

DREWNO RÓŻANE 
Clarins, Blush Prodige 08, delikatny róż do policzków, 
7,5 g – 149 zł, nr 846067

MALINOWY 
Clarins, 
Instant Light Lip 
Comfort Oil 02,  
olejek upiększający 
usta, 6 ml – 85 zł,  
nr 846071 NEKTAR 

Clarins,  
Instant Light Lip 
Comfort Oil 01,  
olejek upiększający 
usta, 6 ml – 85 zł,  
nr 846070

NOWA KOLEKCJA Clarins to 
metafora spaceru po ogrodzie 
pełnym pysznych barw: 
błyszczyk w kolorze piwonii,  
cień do powiek zielony jak mech 
i jako specjalna atrakcja
 – usta w różu kwitnącej wiśni 
albo fiołków alpejskich.

CLARINS
Garden

 

Escape

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial  

makijażu sygnowanego 
marką Clarins 

w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl 
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USKRZYDLA 
Artdeco, Volume 

Supreme Mascara 1,  
tusz do rzęs  

zwiększający objętość,   
15 ml – 64,90 zł, 

nr 844426

WYRAZISTY 
KOLOR 
Artdeco, Art Couture 
Lipstick Cream 268, 
odżywcza szminka,  
4 g – 49,90 zł

JASNA SPRAWA 
Artdeco, Soft Lip 

Liner Waterproof 81, 
wodoodporna  

konturówka do ust,  
1,2 g – 32,90 zł, 

nr 844423

SUBTELNY 
RUMIENIEC 
Artdeco, Blush Couture, 
róż do policzków,  
10 g – 89,90 zł,  
nr 844432

GRA CIENI 
Cienie do powiek 
Artdeco 
(od góry do dołu): 
Pearly Milky Mint 60, 
nr 844428, 
Pearly Soft Pink 95A, 
nr 844430, 
Pearly Snowdrop 109, 
nr 844431; 
każdy cień:  
0,8 g – 24,90 zł

BŁYSK  
& SZYK  
Artdeco, Lip Brilliance 
Soft Pink 62, 
błyszczyk do ust,  
5 ml – 49,90 zł,  
nr 844425 

Emilio de la  

Morena
KLASYCZNA 
NOWOCZESNOŚĆ  
Zainspirowany graficznymi 
obrazami szwajcarskiego artysty 
i architekta Maxa Billa, 
projektant mody Emilio de la 
Morena stworzył dla Artdeco 
wyrazistą nowoczesną stylizację. 
Usta i paznokcie lśnią w kolorze 
fuksji, a oczy podkreślone są 
odcieniami wody. 
Prostota i szyk! 

ARTDECO

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutoriale  

makijaży sygnowanych  
markami Artdeco oraz  

Collistar w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

Ż YC I E  M A K IJ A Ż
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Désir de  

Jour
VIVA ITALIA! 
Co łączy producenta 
kosmetyków Collistar z kultową 
marką designerską Kartell? 
Włoski styl! I to właśnie on 
znajduje odbicie w nowej, 
wspólnej serii do makijażu  
obu tych marek: żywe kolory, 
odkrywczy design i ta wyjątkowa 
śródziemnomorska lekkość.

COLLISTAR
Zd

ję
cia

: C
ol
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r (
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GELATI  
Wszystkie lakiery marki 
Collistar  
(od lewej do prawej): 
Gloss Nail Lacquer  
Gel Effect, 6 ml,  
Pink 515, nr 843848, 
Cherry 575, nr 843851, 
Lilac 554, nr 843850; 
każdy lakier: 35 zł

AMORE MIO 
Collistar, Matita Profes-
sionale Labbra, kontu-

rówka do ust,  
1,2 g – 65 zł,  

nr 843843

VESPAROSA 
Collistar, Gloss 

Design 30, błyszczyk 
do ust, 7 ml – 85 zł,  

nr 843838 

AZZURRO 
Collistar, Professional  
Eye Pencil 16, kredka  
do oczu, 65 zł

BELLINI  
Collistar, Multi-Blush 
Eye Shadow, wielofunkcyj-
ny róż do policzków,  
9 g – 139 zł,  
nr 843823

MILLEFIORI  
Zestawy cieni do powiek:  

Silk Effect Eye Shadow,  
Dune Nude 70, nr 843829, 

Jelly Orange 71, nr 843831,  
Moon Blue 72, nr 843833;  
każdy zestaw cieni: 59,90 zł

+ Kartell 

Przejrzys
tość

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl 
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Mocny 

akcent
Eksperymentując z makijażem ust, nie szalej  
z akcentowaniem oczu. Subtelność i naturalność 
zawsze są w modzie. Taki makijaż podkreśla 
urodę, odmładza, a przede wszystkim pasuje 
zawsze i niemal wszędzie. 
 
Jak „zmalować” tak piękny make-up?
Podstawą jest baza pod makijaż. To ona  
gwarantuje perfekcyjną aplikację podkładu. 
Makijaż oczu musi być delikatny i dyskretny, 
wszak to nie on jest dominantą w tej stylizacji.  
W centrum uwagi powinny się znaleźć usta  
– w rewolucyjnej, matowej odsłonie.  
Dla wydobycia ich doskonałego kształtu  
nie wystarczy jednak tylko pomadka w płynie.  
Do łask w wielkim stylu powracają konturówki! 

1. KONTURÓWKA DO UST, NYX, 
Lipliner Pencil 04, 1 g – 22,90 zł, nr 405179  
2. MATOWA POMADKA  
W PŁYNIE, NYX, pomadka w płynie,  
Soft Matte Lip Cream 18 Prague, 31,90 zł,  
nr 852282 
3. TUSZ DO RZĘS, NYX, Propel My Eyes, 
tusz wydłużający, podkręcający i rozdzielający 
rzęsy, 54,90 zł, nr 604148 
4. DWUSTRONNY EYE-LINER, NYX, 
Two Timer, eye-liner i konturówka do powiek  
w jednym, 54,90 zł zł, nr 833710 
5. PODKŁAD W PUDRZE, NYX, Stay 
Matte But Not Flat Powder Foundation odcień 01, 
produkt do stosowania na sucho (puder)  
lub na mokro (podkład), 59,90 zł, nr 780574

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin serwisu dostęp-
ne na www.douglas.pl 

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial  

makijażu sygnowanego 
marką NYX w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl
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Lubisz wyglądać naturaln
ie,  

a jednocześnie chcesz być zauważona? 

Ten look jest dla ciebie!

Z A KU P Y

akcent
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B E AU T Y  COACH

Masz tylko jedną szansę, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. 

Słodycz soczystej 
maliny 

na pewno w tym pomoże. 

8

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

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

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

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

230 ZŁ

Douglas, 
Podkład Age-Defence 
Foundation 03

79 ZŁ
Sensai,
Puder transparentny  
Loose Powder

199 ZŁ

Estee Lauder,
Róż Pure Color  

Brush 02

170 ZŁ

Clarins, 
Pomadka Joli Rouge  
Brilliant Perfect 22

99 ZŁ

Lancome, 
Tusz do rzęs 

Grandiose 01

149 ZŁ



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS

Małgorzata Wdzięczna 
Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Katarzyna Demkowicz

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

akijaż zaczynamy od przygo-
towania skóry. W tym celu na 
dokładnie oczyszczoną i sto-

nizowaną twarz nakładamy krem 
udoskonalający teksturę skóry Lancome 

Visionnaire. Żeby ochronić delikatną skórę 
wokół oczu nałożony został krem Shiseido 
Bio-Performance Eye Cream.

Makijaż wykonujemy techniką odwróconą. 
Oznacza to, że zaczynamy aplikację kosmetyków 
kolorowych od oczu, dzięki czemu nie musimy 
bać się ewentualnego osypywania cieni.

Jako bazę używamy korektora Estee Lauder 
Ideal Brush On Illuminator, po czym matowimy 
całą ruchomą powiekę oraz przestrzeń pod łu-
kiem brwiowym jasnym cieniem z palety cieni, 
Pure Color Envy Sculpting EyeShadow 5-Color 
Palette Envious Orchid. Załamanie powieki 
zaznaczamy jasnym brązowym cieniem oraz 
podkreślamy lekkim brązem opalizującym 
w fiolet. Aby nadać głębi spojrzeniu przyciem-
niamy zewnętrzny kącik oka ciemnobrązowym 
cieniem. Od wewnątrz aplikujemy rozświetlają-
cy cień. Czarną kredką malujemy kreskę wzdłuż 
linii rzęs, wyciągając ją delikatnie, aby nadać 

oku bardziej zmysłowy charakter. Aby ożywić 
nieco makijaż, na dolną powiekę nakładamy 
intensywnie fioletowy cień i zaznaczamy linię 
wodną zieloną kredką. Przed zaaplikowaniem 
tuszu nałożona została baza Dior Maximizer, 
która jednocześnie pięknie wydłuża, rozdziela 
i pielęgnuje rzęsy. Następnie aplikujemy tusz  
Lancome Grandiose 01, który rozdziela i pod-
kreśla każdą rzęsę.

Przechodzimy do makijażu twarzy. Po 
nałożeniu bazy wygładzającej i optycznie 
zwężającej pory Dior Pore Minimizer 
aplikujemy podkład Douglas, Age-De-
fence Foundation 03, dzięki któremu 
otrzymujemy efekt perfekcyjnie wygła-
dzonej i świetlistej skóry. Utrwalamy go 
delikatnie sypkim pudrem transparentny 
m Sensai, Loose Powder oraz muskamy 
policzki różem Estee Lauder Pure Color 
Brush 02. Ostatni krok to odrobina 
rozświetlacza na kości policzkowe, w tym 
wypadku Sensai Highlighting Powder.

Usta podkreślamy konturówką w od-
cieniu soczystej maliny oraz nakładamy 
pomadkę Clarins Joli Rouge Brilliant 
Perfect 22. Aby powiększyć optycznie 
usta na środek nakładamy błyszczyk 
Chanel Rouge Allure nr 57. Całość utrwa-
lamy mgiełką Clarins Fix Make Up.

9

M





STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego

Ja
na

 II
I S

ob
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sk
ie

go

Kartuska

Chwaszczyno

77
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S6

S6

221

Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

HELSINKI www.finavia.fi/en/helsinki-airport

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

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT 

Finnair starts new 
connection Gdansk-Helsinki

The connection offered by the Finnish airline will be launched 
on 11 May 2015. It involves everyday f lights aboard the ATR72. 
Ticket prices start from PLN 312 one-way, provided that the 
return ticket is bought at the same time. The price includes hand 
baggage and one piece of checked baggage. The connection will 
let passengers move in Helsinki to planes f lying to Asia and 
reach other cities in Finland. The timetable is available on the 
website of Gdansk Airport. 

ENGLISH  
TEXT 

Air Berlin increases frequency 
of Gdansk-Berlin flights

Starting 13 April 2015, Air Berlin is increasing the number of con-
nections from Gdansk to Berlin and from Berlin to Gdansk from 
two to three f lights. The additional f light will be offered every day 
from Monday to Friday. Thanks to the increased number of f lights, 
passengers for the first time will be able to take f lights to Chicago, 
Madrid and Milan at Berlin Tegel Airport. Tickets can be already 
booked on the carrier’s website.

Finnair otwiera nowe połączenie 
Gdańsk-Helsinki

Połączenie fińskiej linii lotniczej będzie realizowane od 11 
maja 2015 roku. Loty będą odbywały się codziennie samolotem 
ATR72. Ceny biletów rozpoczynają się od 312 zł w jedną stronę 
przy zakupie biletu powrotnego. Cena obejmuje bagaż podręcz-
ny i jedną sztukę bagażu rejestrowanego. Połączenie to umoż-
liwi pasażerom przesiadanie się w Helsinkach na samoloty do 
Azji oraz dotarcie do innych miast Finlandii. Godziny połączeń 
można sprawdzać na stronie Portu Lotniczego Gdańsk. 

Air Berlin zwiększa częstotliwość 
lotów na trasie Gdańsk-Berlin

Od 13 kwietnia 2015 roku Air Berlin zwiększa liczbę lotów 
z dwóch do trzech z Gdańska do Berlina i z Berlina do Gdańska. 
Dodatkowy lot będzie realizowany codziennie od poniedziałku 
do piątku. Dzięki zwiększonej liczbie lotów pasażerowie po raz 
pierwszy będą mogli przesiadać się z  lotniska Berlin-Tegel na 
loty do Chicago, Madrytu czy Mediolanu. Bilety można już re-
zerwować na stronie przewoźnika. 
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Tekst: Sylwia Gutowska
Jakub Milszewski

Port Lotniczy Gdańsk przechodzi dynamiczny rozwój. ILS drugiej kategorii, przebudowa terminalu T2, 
połączenie lotniska ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitarnej to główne inwestycje przewidziane na 

2015 rok. Kolejnym krokiem jest stworzenie biznesowej dzielnicy w okolicach lotniska.

INWESTYCJA PRZYSZŁOŚCI. 
AIRPORT CITY



S   tworzenie samodzielnej dzielnicy wokół lotniska to 
wieloetapowa inwestycja, rozłożona na kilka nad-
chodzących lat. Na obecnym etapie prowadzone są 
badania, mające na celu prawidłowe zagospodaro-
wanie terenu pod konkretne rodzaje działalności. 

Trzeba pamiętać, że inwestycje prowadzone wokół lotniska 
muszą być sprzężone z planami miasta Gdańska i urzędu mar-
szałkowskiego. Budowa drugiego w Polsce „miasteczka lotni-
skowego” to melodia przyszłości, ale już dziś możemy obser-
wować pierwsze przejawy aktywności w Rębiechowie. Od 2013 
roku działa tam centrum biurowe Bałtyckie Centrum Bizne-
su (BCB) Business Park. To nowoczesny, przestronny budy-
nek klasy A, którego lokalizacja już teraz skupia firmy zwią-
zane z  transportem i  nowoczesnymi technologiami. Takich 

biurowców w przyszłym Airport City powstanie więcej. W pla-
nach jest centrum komercyjno-biznesowe, spełniające potrzeby 
zarówno biznesmenów, jak zwyczajnych pasażerów. Od kilku-
nastu miesięcy swoje podwoje w bezpośrednim sąsiedztwie lot-
niska otworzył też hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport.

Okalizacji w okolicy lotniska szukają kolejne przedsiębior-
stwa, a w przyszłości inwestycje na większą skalę mają ułatwić 
ewentualne zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzenne-
go.  Bogata oferta handlowa, gastronomiczna i usługowa sprawi 
także, że wiele potrzebnych zakupów będzie można dokonać 
zaraz po wylądowaniu lub tuż przed odprawą. To w połącze-
niu z  zupełnie nowym wymiarem komunikacji, jaki stanowić 
będzie Pomorska Kolej Metropolitarna, tchnie życie w tereny 
skupione wokół dynamicznie rozwijającego się lotniska. Przy-
pomnijmy, że PKM ma ruszyć już w drugiej połowie tego roku 
i połączy port lotniczy z  całym Trójmiastem, dochodząc tak-
że do miejscowości na Kaszubach. To ważne z punktu widze-
nia kadr, którym przyjdzie pracować w firmach ulokowanych 
w Airport City.

Jak podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz miasto 
nie będzie skupowało terenów, będących w rękach prywatnych, 
i  pełniło funkcji dewelopera. – Chcemy pełnić rolę motywa-
tora. Wraz z rozwojem liczby połączeń i pasażerów koncepcja 
dzielnicy lotniskowej nabierać będzie rumieńców. Przychodzi 
taki moment, że trzeba pomagać niektórym przyszłym inwe-
stycjom poprzez Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy 
plany inwestycyjne. To są główne instrumenty jakie miasto po-
siada – podkreśla i dodaje, że do głównych zadań gdańskiego 
ratusza będzie należało uświadamianie właścicieli terenów, że 
na Airport City, czyli dzielnicy biznesowej, mogą dużo zyskać. 
– Chodzi raczej o permanentny dialog z mniejszymi i większy-
mi graczami, by ich świadomość biznesową rozszerzyć, udo-
wodnić, że bycie sąsiadem lotniska rodzi potencjalnie ogrom-
ne korzyści, więc warto czasem poczekać, nie zamykać sobie 
drogi jakimś domostwem czy prostą zabudową mieszkaniową. 
W przeszłości ludzie nie wierzyli, że tereny mogą nagle zyskać 
na atrakcyjności. Wiem, że to może brzmieć mało przekonu-
jąco, ale oddziaływanie na świadomość właścicieli gruntów to 
często kluczowa sprawa – komentuje Adamowicz. 

ENGLISH  
TEXT 

Investment of the future. 
Airport City

Gdansk Airport has been undergoing 
a rapid development. Implementing 
CAT II ILS, expanding Terminal T2 and 
connecting the airport to the Pomeranian 
Metropolitan Railway station are the 
main projects planned for 2015. The next 
step is to create a business district next 
to the airport.

Developing an independent district around the airport is 
a multi-stage investment spread over the next several years. Re-
search is currently being conducted as to ensure proper land de-
velopment adapted to specific types of business activities. One 
has to remember that the projects realized around the airport 
need to be linked with the plans of the City of Gdansk and the 
marshal’s office. Building the second airport city in Poland is 
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Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range  
of VIP services. The offer is dedicated to passengers of sched-
uled and private flights on domestic and international routes. 

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control, 
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge, 
• a rich selection of groceries and drinks, 
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in 

a private room, 
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

REKLAMA

still a  thing of the future, but we can observe the first signs 
of activeness in Rębiechowo already today. The office centre 
Bałtyckie Centrum Biznesu (BCB) Business Park has been op-
erating near Gdansk Airport since 2013. It is a new, spacious 
building of A  class that already now gathers companies in-
volved in transportation and innovative technologies. More of-
fice blocks like that will be built in Airport City in the future. 
Plans for the district include a business and commercial centre 
that would satisfy the needs of both businessmen and ordinary 
passengers. The hotel Hampton by Hilton located by Gdansk 
Airport opened its doors several months ago too.

More companies and institutions seek their own location 
near the airport, and future investments are to be facilitated 
thanks to possible changes in the Land Development Plan. 
Moreover, the rich commercial, gastronomic and service offer 
will make it possible to do a  lot of necessary shopping right 
after the landing or just before the check-in. Combined with 
the completely new image of transportation in the form of the 
Pomeranian Metropolitan Railway (PKM), it will breathe life 
into the area located close to the dynamically developing air-
port. Let us remind you that PKM is to be opened already in the 
second half of this year and that it will connect the airport with 

the whole Tricity and towns located farther in Kashubia. It is 
particularly important from the point of view of those who will 
be working in companies located within Airport City.

As emphasised by Mayor of Gdansk Paweł Adamowicz, the 
city will not purchase land owned by private entities or serve as 
a developer. “We want to serve as a motivator. The idea for the 
airport district is becoming more and more vivid together with 
the increasing number of flights and passengers. There comes 
a  moment when we have to help certain future investments 
through the Land Development Plan or investment plans. These 
are the main instruments the city can use,” he explains and adds 
that the most important tasks to be performed by the Gdansk 
city hall include educating landowners that they can only ben-
efit from a business district like Airport City. “It is more about 
a  constant dialogue with smaller and bigger players aimed at 
fostering their business awareness and proving that the vicinity 
of the airport delivers potentially huge benefits so it’s sometimes 
worth waiting and not closing one’s road with a homestead or 
simple residential buildings. In the past, people didn’t believe 
their grounds could become more attractive. I know it proba-
bly doesn’t sound extremely convincing, but trying to influence 
landowners is often of crucial importance,” says Adamowicz. 
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• 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

SOUND GARDEN




