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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

KASIA
WARNKE

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and 
a citizen of Gdansk by choice. Most 
of us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has se-
veral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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NIŻ
     SZOŚĆ
I WYŻSZOŚĆ
DROGA DO ŚWIATA WIELKIEGO 
FILMU WIODŁA Z POPIELAW, 
Z DOMU DZIADKÓW, 
PRZEZ JASKINIE I GÓRY. 
WIODŁA PRZEZ BIEDĘ, 
PRZEZ CIĘŻKĄ PRACĘ, NIE 
ZAWSZE ZRESZTĄ W FILMIE. 
ALE GDYBY JAN JAKUB 
KOLSKI JEJ NIE PRZESZEDŁ, 
POLSKA KULTURA MIAŁABY 
O JEDNEGO WIELKIEGO 
REŻYSERA MNIEJ. BYŁO 
ZATEM WARTO.
TEKST Diana Dąbrowska
ZDJĘCIA Aleksandra Michael
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Czym jest męskość dla Jana Jakuba Kolskiego?
Tematem poza kompetencją. Bo ja, wie pani, nie bardzo 
już się znam na męskości. Kiedyś znałem się lepiej, ucho-
dziłem nawet za osobnika niezwykle męskiego, przy 
czym mam na myśli męskość opartą na tężyźnie fizycz-
nej i narcystycznym wystawianiu się na widok. O taką 
wizję siebie samego bardzo zabiegałem za młodu; być 
silnym, sprawnym, dawać bliskim poczucie bezpieczeń-
stwa... No, ale przede wszystkim – podobać się. Tak, to 
było najważniejsze. Nawet kino czy sport były tylko na-
rzędziami w tej sprawie.

Był pan osobą próżną?
Za młodu tak. Byłem uzależniony od opinii innych o mnie, 
więc starałem się zawsze wypadać jak najlepiej. Zupełnie 
jakbym nie potrafił zobaczyć siebie bez pomocy innych 
ludzi. To mogło oczywiście oznaczać, że miałem obniżone 
poczucie wartości i nieudolnie próbowałem sobie z tym 
radzić. Tylko skąd ja to miałem wtedy wiedzieć? Proszę 
sobie wyobrazić takiego 25-letniego chłopaka, potwornie 
wysportowanego, jak sprężynka, który robi salto w tył 
z miejsca i dziewczyny natychmiast sikają po nogach. Jest 
umięśniony, ma długie blond loki, ciągle się opala. Tak, by-
łem wówczas wręcz uzależniony od opalania... Potrafiłem 
leżeć na słońcu przez cały dzień. Jeździłem też do naj-
głębszych jaskiń w Europie na wyprawy speleologiczne 
zorganizowane przez mój klub, umocowany wtedy przy 
Socjalistycznym Związku Studentów Polskich czy przy 
czymś takim. Film, góry, jaskinie, dziewczyny. Nie znałem 
innego świata i nie byłem go ciekawy. Ja z moją urodą by-
łem wówczas całym światem. No widzi pani, dureń.

A przecież, gdyby brać pod uwagę pańską wczesną 
twórczość, można by dojść do wniosku, że za młodu 
nie ruszał się pan z Popielaw.
Ale skąd! Podróżowałem. W 1980 na przykład byliśmy 
na wyprawie w Alpach Apuańskich w Toskanii. W naj-

głębszej jaskini Włoch Antro Del Corchia, trzeciej 
wówczas jaskini świata. Słuchaliśmy radia lokalnego 
Levigliani i  byliśmy pewni, że w  Polsce odbywa się 
właśnie arystokratyczna rewolucja. Z takiego urządze-
nia typu radio, do którego dwie płaskie baterie były 
przymocowane gumką, wysłuchaliśmy, że niejaki Leś 
Waleza dokonuje w Polsce rewolucji. I wyobrażaliśmy 
sobie że ten Waleza lub Walezy, potomek królów, jest 
wyrafinowanym intelektualistą, który zapanował nad 
prostym ludem. Byliśmy w górach, cywilizację zosta-
wiliśmy na dole, więc informacje zastępowaliśmy wy-
obrażeniem o niej. No i nie byliśmy wcale pewni, czy to 
dobrze, że nowe porządki zaprowadza w Polsce arysto-
krata z francuskimi, najprawdopodobniej, korzeniami... 
Jak widać, możesz wyjechać z Popielaw, ale Popielawy 
nie wyjadą z ciebie.

A jak definiuje się dzisiaj męskość według pana? 
Dalej liczy się testosteron? A może ważniejszy stał się 
jednak sam ładny wygląd?
Jak już wyznałem, dość słabo znam się na męskości. 
Wydaje mi się, że może warto rozpisać na nią jakiś 
nowy wzór. Powiedzmy: odpowiedzialność, refleksyjność 
i może odrobina kobiecości? No ale przede wszystkim – 
tajemnica, namiętność, siła…

Pan lubi siłę i dba o to, aby ją mieć.
Staram się. Organizm mi trochę przeszkadza, starzejąc 
się i zapadając na rozmaite dolegliwości, ale rzeczywiście 
lubię czuć się silny. Cieszę się na przykład z tego, że – po 
operacji kręgosłupa – mogę znów nosić dziecko na bara-
na. Jak jestem na wsi, umiem też już wyjąć z samochodu 
worek węgla, narąbać drewna… Zawód reżysera wyma-
ga zresztą głównie sprawności fizycznej i siły. Dopiero 
w drugiej kolejności liczą się te wszystkie pozornie waż-
niejsze rzeczy, czyli wyobraźnia, rzemiosło, umiejętność 
rozmowy z ludźmi. Tężyzny wymaga również pisarstwo. 
Żeby rozpoznać rzeczywistość – po to, żeby ją później 
opisać – trzeba czasami bardzo odważnie wejść w świat, 
zamanifestować swoją moc. Niewidzialność, dyskrecja 
i delikatność to często zbyt mało na współczesny świat. 
Kiedy rzeczywistość stawia opór, trzeba umieć wyrąbać 
sobie w niej przejście w głąb.

Ale te siłę trzeba jakoś w sobie zbudować. Czy Jakub 
Kolski, reżyser, scenarzysta, pisarz, głowa rodziny, 
znajduje czas na to, żeby pójść na siłownię?
Mam własną siłownię na wsi. To jest bardzo poważny 
zestaw Kettlera. Ćwiczę tradycyjnie, sztangą i sztangiel-
kami. Każda moja wizyta na wsi jest związana właśnie 
z nabywaniem siły – dosłownie i w przenośni. Tu w mie-
ście [w Łodzi – przyp. D.D.] próbowałem chodzić na si-
łownię, ale… nie sprawdziłem się. Zresztą ten nieustają-
cy pokaz mody siłownianej wymaga więcej wysiłku niż 
samo ćwiczenie; trzeba wiedzieć co na siebie ubrać, co 
i o której godzinie wypić, zjeść, liczyć nieustannie te ka-
lorie, węglowodany, białka, tłuszcze… Poza tym, nie po-
trafię ćwiczyć z innymi ludźmi. Chodzi o dźwięki jakie 

Ż EBY ROZ P OZ NAĆ 
R Z E CZ Y W IS T O Ś Ć 
– P O T O, Ż EBY JĄ 
P ÓŹ N I E J OPISAĆ 

– T R Z EBA CZ A SA M I 
BA R DZO ODWA Ż N I E 

W E JŚ Ć W ŚW I AT, 
Z A M A N I F E S T OWAĆ 

SWOJĄ MO C .
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się wydaje podczas wysiłku. Ja głośno oddycham, sapię 
i jęczę, bo mnie wszystko boli. Nie chcę, żeby to ktoś sły-
szał. Dlatego ćwiczę na wsi.

Ćwiczenia to jedno, ale muszą być podparte jakąś 
dietą i licznymi wyrzeczeniami. Jest pan osobą 
konsekwentną?
W tej akurat sprawie absolutnie nie.

Czego nie jest pan w sobie w stanie odmówić?
Słodyczy, naturalnie. Zwyczajnie nie jestem w stanie 
bez nich żyć. Podobnie jak bez… mleka. Mleko jest moją 
Ayahuascą, niezbędną do tych wszystkim szamańskich 
działań twórczych, polegających na łączenie się z… No 
właśnie, z kim? Domyślam się, że to co mówię brzmi 
dość idiotycznie, ale w pierwszej fazie pracy nad sce-
nariuszem czy książką, zawsze przechodzę przez taki 
rytuał z mlekiem jako Ayahyascą, by zyskać wsparcie 
dobrych, albo… złych sił.

Czyli głodny nie mógłby pan pisać?
Piszę głodny.

A co z mlekiem?
Spróbuję to pani jakoś wytłumaczyć... Moje pisanie, 
czy to chodzi o scenariusz, czy o książkę, przebiega nie-
zmiennie na dwóch poziomach i zawiera się w dwóch 
etapach. Pierwszy etap, który nazywam niesuweren-
nym, polega na stwarzaniu środowiska do pisania. To 
jest może nawet bardziej ważne niż samo pisanie… 
Załatwiam wtedy węgiel w Agroskładzie w Rokicinach. 
W  zależności od konfiguracji gwiezdnej ty jedziesz, 
albo oni ci ten węgiel przywożą. I w tym momencie już 
się jest w procesie tworzenia, już „się pisze”. Naprawdę. 
Potrzebujemy węgla, czyli mamy zimę. Musi być zima, 
musi się też w piecu palić. Następnie jedziemy po mleko 
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PI ERWSZ Y ETA P, 
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do pani Lucyny Karzatki w Popielawach, bardzo ważnej 
osoby w moim życiu. Jak już w chałupie jest ciepło, to się 
siada przy piecu, wypija się to mleko, na kolana wskakuje 
kotka Edzia, mruczy mantrę na jakiejś świętej częstotliwo-
ści i razem ze mną przyzywa to konieczne, transcenden-
talne wsparcie.

Poważnie?
No tak (śmiech)! I czeka się, aż się zacznie pisać. A jak się 
zaczyna pisać, to wystarczy już tylko za tym tylko nadą-
żyć. Najpierw się pisze we wszechświecie, w powietrzu czy 
gdzieś tam. Chodzi przecież o to, żeby te literki jakoś zła-
pać. A żeby być zdolnym do tego trzeba przejść przez ten 
cały piecowo-mleczny obrządek. No i wtedy nie ma czasu 
na jedzenie i spanie. Wtedy się pisze bez ustanku, dopó-
ki ogień w piecu nie wygaśnie i nie obudzimy się brudni, 
głodni oraz niewyspani. Tak to z grubsza wygląda. Cały 
scenariusz „Jańcia Wodnika” napisałem w 10 dni, później 
nie zmieniłem ani literki. Dziesięciu dni potrzebowałem 
również na zmontowanie filmu, nie zmieniając potem ani 
jednego ujęcia. Jestem prawie pewien, że ten pierwszy 
twórczy etap, to jest coś w rodzaju odpowiedzi na spryt 
artysty. Umiesz po prostu znaleźć to gniazdko z prądem, 
podłączasz się do tych ponadnormatywnych voltów i am-
perów i – mówiąc eufemistycznie – korzystasz…

Ależ bym się tego mleka napiła!
Mleko to poważna sprawa, polecam. Jak pani będzie 
w Popielawach, proszę podjechać do pani Karzatki. Mleko 
to początek, magia. Potem jest oczywiście praca. Ciężka 
praca. W tym drugim, suwerennym etapie, trzeba to, co 
się ze zdumieniem odkryło na kartkach, poukładać we-
dług przepisów, struktur, podkładów kompozycyjnych. 
No i wychodzi zwykle rzecz trzyaktowa, z dwoma punkta-
mi zwrotnymi, kulminantą, zakończeniem… Wszystko na 
swoim miejscu.

I trzyma się pan tak sztywno tych zasad?
Trzymam się, choć oczywiście obrabiam ten przywołany 
materiał swoim temperamentem, gustem i poczuciem 
rytmu. To jest konieczność, bo ten pierwszy zapis, wykra-

dziony z cudzego gniazdka prądowego, jest wprawdzie 
uwodzicielski, ale zwykle dość bełkotliwy i amorficzny. 
Początkowo żadne podkłady kompozycyjne nijak nie chcą 
pod to pasować.

Nie ma miejsca na improwizację?
Ratunku! Właśnie dopiero wtedy jest! Ktoś kto chce im-
prowizować od razu, bez pisania scenariusza czy dialo-
gów, jest straceńcem. Na jaki temat będzie improwizował? 
W związku z czym?

Nie wierzy pan francuskim nowofalowcom?
Wierzę. Wyobrażam sobie, że wczesny Godard czy póź-
ny Bresson przygotowywali swoje filmy jak benedyktyni, 
w każdym calu, w każdym milimetrze. Wiedzieli wszystko 
o parametrach sceny, którą później improwizowali na pla-
nie z  udziałem aktorów. Nie wolno pomylić improwizacji 
z brakiem przygotowania do pracy. Dla mnie na przykład, 
jednym z najważniejszych etapów przy realizacji filmu 
jest dokumentowanie przyszłych miejsc zdjęciowych. 
Drobiazgowe, z kompasem, miarką i aparatem fotograficz-
nym. Muszę wiedzieć o tym miejscu wszystko, bo jak ina-
czej? To mi daje bezpieczeństwo – oswojenie, a nawet jakiś 
rodzaj wyobraźniowego zawłaszczenia tego świata. On musi 
być mój, żebym umiał się nim później podzielić. Wtedy do-
piero pojawia się miejsce na improwizację. Słońce zaświeci 
jakoś szczególnie, to od razu przestawiamy kamerę żeby tę 
niepowtarzalną iluminację złapać. Bo ją zobaczyliśmy. Ale 
jeśli człowiek nie jest przygotowany, to w tym paraliżują-
cym stresie i zalęknieniu przegapi to. Jak ślepiec może coś 
zauważyć? Jak głuchy coś usłyszy? Improwizacja to tak na-
prawdę luksus, na który trzeba sobie zapracować. Ale poza 
pokorą trzeba też na plan przynieść trochę arogancji. Bez 
niej też się nie zrobi filmu. Poczucie niższości razem z po-
czuciem wyższości, dopiero ta mieszanina jest w stanie coś 
wywołać. Wtedy możesz usłyszeć co świat do ciebie gada.

Mamy zimę, coraz cieplejszą, ale wciąż zimę. Czyli 
pracuje teraz pan nad nowym scenariuszem?
Mam 72 sceny nowego scenariusza. Każdej zimy piszę.

A to, że zimy coraz mniej srogie, wpływa jakoś na 
kształt pisania, doskwiera to panu?
No przecież mamy prawdziwą zimę ze śniegiem, dokład-
nie taką, jaką pamiętam sprzed lat.

Ale jak pan znajduje równowagę pomiędzy tymi 
poziomami, zadaniami, obowiązkami?
Nie znajduję. Żyję w wytrąceniu z równowagi. Taki mam 
najwyraźniej zadany los. Może, paradoksalnie, to jest jakiś 
sposób na harmonię. Harmonia a rebours. Codziennie 
wstaję i biorę się do pracy. Dzień w dzień. Od 45 lat. Nie ma 
usprawiedliwienia. Nawet w najtrudniejszych, kryzyso-
wych latach i miesiącach wstaję i biorę się do pracy.

Permanentny stan wyjątkowy?
Tak, ale to trzeba umieć psychicznie wytrzymać. Proszę 
spytać, czy wytrzymuję.

C A ŁY S C E NA R I USZ 
„ JA ŃC I A WODN I K A” 

NA PISA Ł E M W 10 
DN I,  P ÓŹ N I E J 

N I E Z M I E N I Ł E M 
A N I L I T ER K I.
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Wytrzymuje pan?
Nie wytrzymuję.

I co wtedy się dzieje?
Próbuję oswoić się z niewytrzymywaniem. To jest kolej-
ne piętro jakieś męki, przez którą muszę przejść. Staram 
się przy tym nie wchodzić nikomu w oczy, uciekać jak 
najdalej od tych, których te odpryski niewytrzymywania 
mogą zranić. Oni nie mają tego widzieć. Uciekam do lasu, 
zakopuję się pod ziemię, rąbię drewno… Ten wyjątkowy 

stan, o którym mowa, sportretowałem w swoim ostatnim 
filmie „Las 4 rano”. Tak, jestem regularny i pracowity, 
ale pośród obowiązków, które sobie hierarchizuję, jeden 
jest najważniejszy. Na samej górze, top topów. Temu obo-
wiązkowi na imię Apolonia i ma pięć i pół roku. To jest 
obowiązek najobowiązkowniejszy. Inne przy nim bled-
ną. Co jeszcze? Nie śpię dużo, próbuje synchronizować 
się z chwilą. Na ile mogę staram się czerpać przyjemność 
z tego co robię; że ćwiczę, że idę po dziecko do przedszko-
la, że jeżdżę tu i tam, że mam wyrozumiałą i piękną part-
nerkę. Nawet z tego, że siedzę i piszę.

Pisanie to dla pana przyjemność?
Nie sądzę, żeby pisanie mogłoby stanowić dla kogo-
kolwiek przyjemność. Z pewnością nie dla pisarza. Z ro-
bienia filmów też zresztą nie czerpię przyjemności. Ona 
skończyła się na planie „Jańcio Wodnika”, a to było prze-
cież już dawno.

Czyli rację mają ci, którzy mówią, że potrzebują 
metaforycznie zabić babcię, matkę, ojca, żeby móc 
z żalu napisać chociaż jedno dobre zdanie?
Nie wiem, to za trudne dla mnie. Czesław Miłosz w wy-
wiadach przy okazji „Pieska przydrożnego” mówił, że 
jego poezja zwykle karmiła się radością i  światłem. 
Zupełnie w to nie wierzę, bo to przecież poezja dobra, 
a dobra poezja, czy szerzej: sztuka, nie jest w stanie na-
karmić się światłem. Raczej mrokiem, tak to widzę. To 
moje, pożal się Boże, pisanie jest mordęgą.

W pisaniu najważniejszy jest ponoć rytm, zgodziłby 
się pan?
Nie wiem. Ja poprawiam tekst tyle razy, aż wreszcie mi to 
brzmi. W pisaniu najważniejszy jest chyba słuch.

Pisząc jest już pan w stanie usłyszeć reakcje 
potencjalnych odbiorców?
Nie, skupiam się na swoim uchu. Moje ucho, moje poczucie 
rytmu, moje doświadczenie, moja frustracja, mój wzrost, 
mój kolor oczu, a ostatecznie – moje wyobrażenie o świe-
cie. W ogóle nie myślę o przyszłym czytelniku czy widzu.

PRÓBUJ Ę O SWOIĆ SI Ę 
Z N I EW Y T R Z Y M Y WA N I E M. 
T O J E S T KOL E J N E PI ĘT RO 

JA K I E Ś M ĘK I,  PR Z EZ 
KT ÓR Ą M USZ Ę PR Z E JŚ Ć. 
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To wspomniane wspinanie się po jaskiniach 
uczyniło z pana tak bezkompromisowego 
twórcę?
Nie, postarało się o  to życie, historia. Od 
dzieciństwa działałem pod wpływem dwóch 
silnych zachęt. Mieszkałem jako mały 
chłopiec na wsi, bo mnie tam oddelego-
wano z  Wrocławia. Chodziłem do szkoły 
w Popielawach i stopniowo poddawałem się 
naciskowi tego świata. Najpierw naznaczyły 
mnie słowa dziadka Jakuba, czyli pierwsza 
popielawska zachęta formatująca, w skrócie 
PPZF: „Nic z ciebie nie będzie. Hanka, z nie-
go nic nie będzie”. Na co babcia Hania: „Co 
ty mówisz Jakub, przecież to bardzo zdolne 
dziecko”. Dziadek nieugięty: „Zobaczysz, 
że nic z niego nie będzie”. A drugą zachę-
tą była bieda. Proszę mi wierzyć, że bieda 
najlepiej pcha do przodu. Znajdujesz wte-
dy determinację, żeby poprawiać swój los, 
albo budujesz sobie w  wyobraźni lepsze 
życie. W Popielawach było biednie, ale we 
Wrocławiu było jeszcze biedniej. Myśmy 
pakowali z  babcią jajka do pudła z  mąką 
i wysyłali. Jajka mąką uklepane, najgorszy 
z możliwych pomysłów. Dopiero po latach 
odkryliśmy z babcią, że najlepiej te jajka pa-
kować najpierw w papier, a potem do mąki. 
Dzięki temu miały warstwę ochronną, bo 
przecież wiadomo, że paczkami się rzuca. 
Więc mamy najpierw 10-letniego chłopca, 
który mieszka z rodziną w mieście i otwiera 
te paczki z jajkami i mąką. No a potem ten 
chłopiec z  radosnego odbiorcy jajek zno-
szonych przez kury dupą, staje się nagle ich 
smutnym nadawcą. Ziemia się przebieguno-
wała, rozumie to pani?

Ale czy coś takiego nie buduje charakteru?
Buduje?! Miażdży! Te wszystkie pozorne zy-
ski, to właściwe produkt uboczny nieszczę-
ścia. Nie umiem tego pani wytłumaczyć.

Mit Syzyfa?
Nie, prosta historia o człowieku, dziecku, 
które tęskni. Tęskni za ojcem, tęskni za mat-
ką. Proszę wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej do dziecka małego, niby rozumnego już, 
mówi się: „Chcesz pojechać do Afryki, do 
ciotki?”. I to dziecko zachwycone mówi bez 
zastanowienia: „Tak! Tam jest ciepło i słonie 
chodzą z trąbami”. Bo ja chciałem pojechać 
do dziadków. Bo dziecko chce. Wyobraża 
sobie pierwszy dzień, nawet drugi i trzeci… 
Ale sto dwudziesty trzeci? Odwrócenie 
tego porządku, w którym to rodzice wiedzą, 
a dziecko daje wiarę, to była dla mnie kom-
pletna katastrofa. I to katastrofa na miarę 
zawalenia Wieży Eiffela albo coś podobnego. 
Całkowite załamanie konstrukcji świata, 
w którym już nie jesteś synem czy bratem, 
a wyłącznie wnuczkiem.

I nie mógł pan po prostu powiedzieć, że ma 
dość, i wrócić do Wrocławia?
Mówiłem. Byłem umówiony na pół roku, 
potem zrobił się tego rok, a  potem kolej-
ny. I z tego jednego zaburzenia równowagi 
świata wzięło się wszystko późniejsze. Ten 
jeden wielki deficyt spłodził bez ostrze-
żenia następne deficyty. A  pani, dzienni-
karka, lat dwadzieściaparę, widzi w  tym 
wydarzeniu zupełnie inną logikę – w nie-
szczęściu wiejskiego gówniarza widzi źró-
dło rozwoju i sukcesów.

Dziennikarka, lat dwadzieściaparę, widzi 
to tak, jakby pan był od małego był 
niemalże przygotowywany do tego, aby 
radzić sobie z nieszczęściami.
Do tego człowiek nigdy nie jest dosta-
tecznie przygotowany. Zgoda, wyposaże-
nie pod tytułem „z  ciebie nic nie będzie” 
uzupełnione jeszcze biedą i może jakimiś 
paroma talentami wyniosło mnie do tego 
miejsca, w którym teraz jestem. Tylko co 
z  tego? Otóż głęboko, zasadniczo i  upar-
cie nie wierzę, że te dwie substancje – ra-
dość i twórczość – mogą być w splocie czy 
choćby w jakimś przyjaźniejszym związku. 
Nic z tych rzeczy. Nie wierzę też żadnemu 
artyście, który mówi, że jego robota jest 
wykwitem radości. Bo jeśli ktoś rozgląda 
się za radością, to niech omija robienie fil-

J E ŚL I KT O Ś ROZ GL Ą DA 
SI Ę Z A R A D O Ś C I Ą, T O N I E C H 

OM I JA ROBI E N I E F I L MÓW 
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mów czy pisanie. Tam jej nie ma. Nie ma i już. Sztuka, 
jakkolwiek uwodzicielska, jest prawie zawsze echem 
nieszczęścia. 

ENGLISH 

INFERIORITY AND SUPERIORITY

The road to the world of the great cinema led from Popielawy, 
from his grandparents’ house, through caves and mountains; it 
led through poverty, hard work, not always in films. But if Jan 
Jakub Kolski hadn’t followed it, Polish culture would have missed 
a great director. So it was worth it.

What does masculinity mean to Jan Jakub Kolski?
It’s a matter out of my competence, I’m afraid. I know 
little about it now. I used to know more, I was even re-
garded as manly; what I mean is masculinity based on 
physical fitness and narcissistic behaviour. I strived for 

such an image when I was young; to be strong, fit, make 
others feel safe… But in the first place – to be attractive. 
Yes, that was the most important thing. And even films 
and sport were only measures to achieve it.

Were you a vain person?
When I was young, yes. I always tried to do my best, as 
I was addicted to other people’s opinions of me. As if 
I couldn't see myself without their help. It could mean that 
I had low self-esteem and I tried to deal with it in my own 
way. But how could I know then? Imagine such a 25-year-
old, extremely fit, who can do a standing back flip from 
the ground and sweep all girls off of their feet. He is mus-
cular and suntanned, has curly blond hair. Well, I can say 
I was addicted to tanning then… I could be lying in the 
sun for the whole day. I also went on caving tours to the 
deepest caves in Europe organised by a club I belonged to, 
established at the Socialist Association of Polish Students 
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or something. Films, mountains, caves, girls. 
I didn't know another world and I wasn't even 
interested in it. I was the world. So as you can 
see, I was an utter fool.

But taking into account your works, one 
would think that you never left Popielawy 
when you were young.
Not at all! I travelled a lot. For example, in 
1980, we went on a trip to the Apuan Alps in 
Tuscany. To the deepest cave in Italy, Antro 
Del Corchia, the third deepest cave in the 
world. We were listening to the local radio 
station Levigliani and we were sure that an 
aristocratic revolution had broken out in 
Poland. From such a radio with two batter-
ies fastened with a rubber band, we learned 
that a Leś Waleza was carrying out a rev-
olution in Poland. And we imagined this 
Waleza or Walezy, a descendant of kings, as 
a sophisticated intellectual who had taken 
control over common people. We were in 
the mountains, far away from the civilised 
world, so we replaced information with its 
image in our heads. And we weren’t sure 
whether it's good that in Poland, an aristo-
crat, with French background probably, was 
bringing order to the country. As you can 
see, you can move out from Popielawy, but 
Popielawy will never move out from you.

In your opinion, how is masculinity defined 
nowadays? Is it still about testosterone? 
Or has a handsome appearance become 
more important?
As I’ve already said, I know very little about 
masculinity. I suppose that a new formula 
for it could be devised. Let’s say: responsi-
bility, thoughtfulness, and maybe a bit of 
femininity? But in the first place – mystery, 
passion, strength…

You like strength and you do your best to 
keep in shape.
Well, I  try. My body hampers it a  little, by 
growing older and getting various ailments, 
but I admit I like to feel strong. For example, 
I’m really glad that after a spine surgery, I can 
give my child a piggyback ride again. I can 
also take a bag of coal out of the car or chop 
wood when I am in the countryside. Being 
a director requires mainly physical fitness and 
strength. The other aspects, such as imagina-
tion, skill, ability to talk with people – which 
are seemingly more relevant – are of second 
importance. Writing also requires fitness. To 
understand the reality – to be able to describe 
it – you have to enter the harsh world and man-

ercise when I’m with other people. It's about 
sounds you make while exercising. I breathe 
loudly, puff and groan because I  ache all 
over. I  don't want anybody to hear that. 
That’s why I exercise in the countryside.

Exercising is one thing, but to be effective, 
it requires a proper diet and a number of 
sacrifices. Are you consistent?
In that matter – absolutely not.

What can’t you deny yourself?
Sweets, of course. I just can't live without them. 
And also… milk. Milk is my Ayahuasca, essen-
tial for all these shamanic artistic activities 
aimed at connecting with… Well, with whom? 
I suppose that what I’m saying right now may 
sound a bit strange, but at the first phase of 
working on a screenplay or a book, I always go 
through a ritual with milk as my Ayahuasca to 
gain support of good – or evil – spirits.

ifest your power. Invisibility, discretion and 
sensitivity are often not enough in the contem-
porary world. When the reality shouts a door, 
you should just make a hole in it.

But you have to build up that strength 
somehow. Does Jan Jakub Kolski – 
a director, a screenwriter, a writer, a family 
head – find time to go to the gym?
I have my own gym in the countryside. It's 
a fine Kettler set. I exercise in a traditional 
way – with a weight and free weights. Every 
time I go to the countryside, I gain strength 
– literally and figuratively. I’ve been to the 
gym once or twice here, in the city [in Łódź 
– D.D.’s note], but it’s not for me. Anyway, 
this never-ending gym fashion show re-
quires more effort than exercising; you have 
to know what to wear, what to drink and eat 
at a particular time, count calories, carbo-
hydrates, proteins, fats… Besides, I can't ex-
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Don't you believe the French New Wave?
Oh, I do believe them. I imagine that early Godard or late 
Bresson worked on their films like Benedictine monks, 
paying attention to the tiniest details. They knew ev-
erything about the parameters of a  scene they later 
improvised on set, with actors. You shouldn't confuse 
improvisation with a failure to prepare to work. To me, 
for example, one of the most important phases of film 
production is documenting potential sets and locations. 
Accurate, with a  compass, a  measure and a  camera. 
I must know everything about the place. How could it be 
otherwise? It gives me a feeling of safety – I get familiar 
with the place, I can say I own it to some extent. If I’m to 
share it, it must be mine at first. And then, there’s room 
for improvisation. When the sun is shining in a partic-
ular way, we set the camera properly to capture that 
unique illumination. Because we saw it. And if you're 
not prepared for it, you will just miss it, being under high 
stress and pressure. How can a blind man see anything? 
How can a deaf man hear? To be honest, improvisation 
is a luxury you have to earn. But apart from humility, 
you also need to show some audacity. You won't succeed 
without it either. The only recipe for success is a sense of 
inferiority combined with a sense of superiority. If you 
have that, you’ll be able to hear what the world wants to 
tell you.

It’s winter now. It’s getting warmer every day, but 
it's still winter. Are you currently working on a new 
screenplay?
I have 72 scenes of a new screenplay. I write every winter.

And does the fact that winters are getting milder 
affect your writing in any way? Does it bother you?
Well, winters are snowy, just like the ones I remember 
from the past.

How do you find harmony between these levels, tasks, 
duties?
I don’t. I live in disharmony. It must be my fate. Perhaps, 
paradoxically, it’s a way to achieve harmony. Harmony 
a rebours. I get up every day and get down to work. Day 
by day. For 45 years. There are no excuses. Even in the 
most difficult, tough years and months, I get up and get 
down to work.

A permanent emergency?
Yes, but you need to be able to bear it. Please ask me if 
I bear it.

Do you?
I don’t.

And what happens then?
I try to tough it out. It’s another part of torment I have to 
go through. I try not to get in other people's way, I rath-
er stay away from those who might get hurt by all these 
broken pieces of mine. They aren't supposed to see that. 
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So if you're hungry, you can’t write, can you?
I’m hungry when I write.

And what about milk?
I’ll try to explain. My writing, regardless of its purpose – 
whether it's a screenplay or a book – takes place on two 
levels and comprises two phases. The first one, which I call 
nonsovereign, consists in creating the environment for writ-
ing. It's even more important than the writing itself. At that 
time, I get coal from the coal yard in Rokiciny. Depending 
on circumstances, I go and bring it myself or they deliver it 
to me. And then, the second phase – the “writing” – begins. 
Really. We need coal, so it must be winter. In winter, the 
heater must be on. Afterwards, we go to get some milk from 
Ms Lucyna Karzatka in Popielawy, who is very important to 
me. When it's warm in the house, I sit by the fire with a cat 
Edzia on my lap and drink some milk. The cat often mur-
murs a mantra at some holy frequency and together with it, 
comes this essential, transcendental support.

Seriously?
Yes (laughing)! And I wait for the writing to begin. And 
when it does, the only thing to do is to follow it. First you 
write in the universe, in the air or somewhere like that. It’s 
about catching all those letters. And to be able to do that, 
you have to go through this stove and milk ritual. There 
is no time for eating and sleeping then. You write without 
stopping until the fire in the stove goes out and you wake 
up dirty, hungry and sleepy. Generally, it's just like that. 
I wrote the entire screenplay of “Jańcio Wodnik” in 10 days; 
I haven't changed a letter in it afterwards. I also needed ten 
days to edit the material and I haven't changed any take in it 
as well. I’m almost sure that this first artistic phase is a kind 
of response to the artist's cunning. If you can find a proper 
socket, you plug in to these ultra-high volts and amperes 
and – euphemistically speaking – you use it.

Oh, how I'd love to have some milk like that!
Milk is a serious matter, I recommend it. When you’re 
in Popielawy, go to Ms Karzatka. Milk is the beginning, 
it’s magic. Later, it's about work. Hard work. The second 
phase consist in arranging the elements according to 
rules, structures, compositions. And in the end, what 
you get is a piece in three acts, with two turning points, 
a climax, and an ending. All in the right place.

And do you strictly follow all these rules?
I do. Of course, I add a bit of my temperament, taste 
and rhythm. It’s necessary because the first creation, 
snitched from someone's socket, is tantalizing to some 
extent, but also indistinct and amorphous. In the begin-
ning, there’s no composition scheme that it would fit in.

Is there no room for improvisation?
Good God! There's too much of it! Someone who wants to 
improvise from the outset, without writing a screenplay 
or dialogues, ends up completely lost. What would be the 
topic of your improvisation? What would it be about?
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I seek reclusion in the wood, I bury myself somewhere 
off the beaten track, I chop wood. I depicted this special 
state I’m talking about in my latest film “Las 4 rano”. 
Indeed, I’m systematic and hard-working, but among 
my duties, which I prioritise, there's one that's the most 
important. It’s on the top. Her name is Apolonia, and 
she's five and a half. That’s my priority. With her, all else 
fades into insignificance. What else can I say? I don't 
sleep much, I try to synchronise myself with the mo-
ment. I try to enjoy what I do as much as I can – to enjoy 
exercising, picking up my child at kindergarten, going 
here and there, having such an understanding and beau-
tiful partner. And even to enjoy sitting and writing.

Do you enjoy writing?
Well, I don't think that anybody can enjoy it. Not a writ-
er, for sure. I don't enjoy making films either. The last one 
I enjoyed was “Jańcio Wodnik”, and it was a long time ago.

So those who say that they have to kill their 
grandmother, mother and father, in a metaphorical 
sense, of course, to be able to write at least one good 
sentence without regret – are they right?
I don’t know, it’s too difficult for me. Czesław Miłosz, 
when interviewed about his “Piesek przydrożny”, said 
that his poetry usually fed on joy and light. I can't be-
lieve it because it’s good poetry, and good poetry or, 
in a broader sense, art can't feed on light but rather on 
dark. That’s how I see it. The whole pitiful writing of 
mine is drudgery.

The most important factor in writing is rhythm, would 
you agree?
I don't know. I correct and modify my texts many times 
until I like them. To me, the most important aspect of 
writing is a good ear.

Are you able to hear the response of your potential 
audience when you're writing?
No, I’m concentrating on my ear. My ear, my sense of 
rhythm, my experience, my frustrations, my height, 
the colour of my eyes, and finally – my view of the 
world. I’m not thinking about my potential readers or 
audience at all.

Did the potholing make you such an uncompromising 
artist?
No, life did, my story did. Since my childhood, all my 
actions have been influenced by two strong incentives. 
When I was a boy, I used to live in the countryside be-
cause I  had been sent there from Wrocław. I  went to 
school in Popielawy and I gradually resigned myself to 
the world as it was. The first label I got were the words 
of my grandfather Jakub, that’s the first incentive in 
Popielawy style. “You're no good. Hanka, he's no good.” 
And grandma Hania said: “What are you talking about, 
Jakub, he's a prodigiously gifted child.” The grandpa 
didn't give in: “You’ll see, he's no good.” Another incen-

tive was poverty. Believe me, poverty is really motivat-
ing. You become determined to improve your life or you 
conjure up a better world for yourself. I lived in poverty 
in Popielawy, but it was even worse in Wrocław. Together 
with my grandma, I would pack eggs to a box with flour 
and send it to Wrocław. Eggs with flour is the worst idea 
of all. Only after several years did we realise that it'd be 
better to wrap these eggs in paper first and then put them 
into the box. Well, packages are usually thrown, so the 
paper was necessary to prevent the eggs from breaking. 
So, first, there is a 10-year-old boy who lives with his fam-
ily in the city and opens these boxes with eggs and flour. 
Afterwards, the happy recipient of hen’s eggs turns into 
their sad sender. My life turned upside down, you know?

Doesn't it make a person stronger?
Stronger? It crushes you. All these mock benefits are 
a by-product of misery. I can't explain that.

A myth of Sisyphus?
No, a simple story about a man, or rather a child who 
misses his father and mother. Imagine a  little child 
who hears something like: “Would you like to go to 
Africa, to your aunt?” And the child, excited, says 
without a thought: “Oh, yes! It’s hot there, and there 
are elephants with trunks.” I really wanted to go to my 
grandparents. A child always does. It can imagine the 
first day, even the second or the third. But the one hun-
dred and twenty-third? Parents are the ones who know, 
and a child is the one who believes. Turning tables was 
a complete disaster to me. It was as if the Eiffel Tower 
tumbled down. The end of the world, where you are no 
longer a son or a brother, but a grandson only.

Couldn't you just say you were fed up with it and 
came back to Wrocław?
I did. It was supposed to last half a year, then it became 
a year, and the next one. And that one interruption af-
fected everything else that was to come. That one short-
fall brought about the next ones. And you, as a journalist 
that is twenty years or so, draw completely different 
conclusions from that event – in kid's misery, you see 
a source of his success.

To me, as a journalist that is twenty years or so, it 
seems as if from your early childhood you had been 
prepared to cope with bad luck and misfortune.
One can never be fully prepared for that. Indeed, the la-
bel “you're no good”, along with poverty and perhaps 
a few talents – all that has led me to where I’m now. So 
what? I’m damned sure that these two substances – hap-
piness and creativity – can't occur together or can't even 
get close to each other. Nothing of that sort. I don't be-
lieve any artist who says that their work is an effect of 
happiness. Because if someone's after happiness, they 
should avoid making films or writing. They won't find it 
there. It isn't there, that’s it. Art, no matter how tantaliz-
ing, is most often an echo of a tragedy. 
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GDZIEŚ TAM W PLĄTANINIE ULICZEK, GDZIEŚ TAM W NIEWIELKICH 
PORTACH RYBACKICH, GDZIEŚ W KANTYNACH, W KTÓRYCH 
BAWILI SIĘ I AWANTUROWALI CI SAMI LUDZIE, KTÓRZY STANOWILI 
TKANKĘ MIEJSKĄ LIZBONY W XIX WIEKU – GDZIEŚ TAM POWSTAŁO 
FADO, NAJWIĘKSZY SKARB NARODOWY PORTUGALII.
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stole pojawiają się petiscos, czyli małe dania 
o charakterze przegryzki, portugalska wer-
sja tapas. Jest oczywiście wino, jest woda. 

Mała restauracyjka przy placyku ukrytym przed turystami 
gdzieś za plecami dużych pawilonów handlowych w sa-
mym sercu Lizbony, stolicy Portugalii, rozbrzmiewa śmie-
chem, rozmowami i szczękaniem sztućców i kieliszków. 
Jest ciepły, leniwy wieczór. Wszystko sprzyja. Nagle światła 
w restauracyjce gasną. Salkę oświetla kilka świec i jedna 
niewielka lampa. Momentalnie robi się cicho. Miejscowi 
pokazują turystom, że to nie czas na rozmowy i na śmiechy. 
To czas na fado. Pod jedną ze ścian usadawia się dwóch gi-
tarzystów o poważnych minach – jeden z gitarą klasyczną, 
drugi – z tradycyjną portugalską. Za nimi staje jeden z ce-
nionych śpiewaków fado – Pedro Moutinho. Kiedy zaczyna 

Na
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śpiewać, choć nie rozumiemy słowa po portugalsku, czuje-
my, co chce nam przekazać. Opowiada o życiu, bo fado to 
po prostu przeznaczenie Portugalczyka.

Zanim rozpocznę opowieść o fado, dam wam pewien 
wizualny kontekst. Kiedy uciekniecie w Lizbonie z tury-
stycznych placów i nowoczesnych hoteli, traficie na wąskie 
uliczki zabudowane kolorowymi domkami. Idzie się tu 
w górę lub w dół, rzadko płasko. Bruk bywa wyślizgany, ale 
za to ciekawie błyszczy się po zmroku. W tych uliczkach 
tętni życie. Są pralnie, sklepiki z rybami i konserwami, 
mnóstwo knajpek, nawet publiczne łazienki (nie mylić 
z łaźniami). W XIX wieku tymi uliczkami portugalscy ryba-
cy roznosili ryby, które złowili, inni popijali tutaj wino lub 
ginję (portugalski likier wiśniowy, mniam). Jeszcze inni 
bili się, ktoś krzyczał, ktoś się śmiał, jakaś para przytulała 



się w zaułku. Toczyło się tutaj normalne życie 
dużego miasta. W tych uliczkach narodziło się 
fado. Przejdźmy teraz zatem do opowieści.

Jest taki obraz. Namalował go José Malhoa. 
Zna go chyba każdy Portugalczyk. Obraz na-
zywa się „Fado”, jakżeby inaczej. Autorowi 
początkowo oberwało się za niego od portu-
galskich elit, bo pokazał na nim scenę, która 
została uznana za niegodną. Rzecz dzieje się 
bowiem w  jednej z  lizbońskich spelun, za-
pewne gdzieś pośród ulic portowych dzielnic 
Alfama lub Mouraria. Po prawej artysta stro-
nie sportretował Amancio, znanego lizboń-
skiego rzezimieszka. Ale Amancio nie dzier-
ży na obrazie noża czy zaciśniętych pięści, 

a wręcz przeciwnie. W jego dłoniach miękko 
spoczywa dziwna gitara z dwunastoma stru-
nami. Amancio śpiewa. Na jego twarzy widać 
ból, samotność, smutek. Obok niego, po lewej 
stronie obrazu, rozmarzona, pół leży, pół sie-
dzi jego kochanka – Adelaida. Jest zasłucha-
na, ubrana w czerwoną spódnicę i luźną białą 
koszulę, pod którą wyraźnie odcinają się jej 
piersi. Między palcami jej prawej dłoni dopala 
się papieros. Nie widać dobrze jej twarzy – jest 
zwrócona w stronę zapomnianego w swoim 
śpiewie Amancio. Malhoa sportretował ją 
w ten sposób, by nie było widać blizny, która 
szpeciła jej lewy profil. Z jej powodu Adelaida 
nazywana była nawet „Szramą”. Różne rzeczy 
działy się w portowej dzielnicy Lizbony po 
zmroku, nie pytajcie. Weźcie tylko pod uwa-
gę, że Adelaida nie była raczej damą dworu. 
Początkowo na obrazie miała nawet obnażo-
ną pierś, ale to nie spodobało się Amancio, 
a z nim lepiej było nie zadzierać.

Taki to obraz rozśpiewanego Amancio i za-
słuchanej Adeleidy w dziurawej koszuli, dość 
romantyczny, a na pewno pełen autentyzmu, 
wisi dziś na ścianie lizbońskiego Muzeum 
Fado. Nie bez powodu – pokazuje bowiem naj-
lepiej, jacy ludzie i w jakich realiach stworzyli 
tę muzykę. Choć dziś fado wydaje się wysma-

T O CZ A S NA FA D O. P OD 
J EDNĄ Z E Ś C I A N U SA DAW I A 
SI Ę DWÓ C H GI TA R Z YS T ÓW 
O P OWA Ż N YC H M I NAC H – J EDE N 
Z GI TA R Ą K L A S YCZ NĄ, DRUGI – 
Z T R A DYC YJ NĄ P ORT UGA L SK Ą.

kowane, eleganckie, dzięki pięknym sukniom 
śpiewaczek i eleganckim garniturom śpiewa-
ków, to powstało właśnie pośród ludu – ludu, 
który pił, bił i gwałcił, ale także i kochał, tę-
sknił, cierpiał i zastanawiał nad celem życia. 
Dlatego ta muzyka brzmi tak, jak brzmi – me-
lancholijnie i tęsknie.

Czasy się zmieniły. Ludzie, którzy zamiesz-
kują te wąskie uliczki byłej portowej dzielnicy 
Lizbony, żyją już inaczej. Jest bezpiecznie, 
gościnnie. Ale z jakiegoś powodu fado między 
mieszkańcami przetrwało. Dlatego też kiedy 
pobłądzicie pewnego ciepłego wieczora tym 
brukowanym labiryntem przejść, schodków 
i zaułków, traficie na niejedną knajpę z fado. 
To nie są wielkie sale koncertowe z biletami, 
usherami wskazującymi miejsca, szatniarza-
mi odbierającymi płaszcze od gości. To po 
prostu knajpy lepszej i gorszej renomy. W nie-
których z nich powita was pyszne jedzenie, 
świetne wino i doskonała atmosfera. Pewnie 
są też takie, w których wino jest podłe, jedze-
nie kiepskie, a i w pysk dostać można. W jed-
nych i drugich jednak, kiedy gaśnie światło, 
cichną rozmowy. Wszyscy słuchają śpiewaka 
lub śpiewaczki. A ci także są bardzo różni. 
Fado śpiewają panie w  szykownych błysz-
czących sukniach i panowie w eleganckich 
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garniturach i bielutkich koszulach, ale również i mniej 
szykowni, mniej eleganccy, mniej światowi mieszkańcy 
Lizbony. Śpiewają je zawodowcy, których podziwiać moż-
na podczas tras koncertowych na całym świecie i którzy 
żyją z tej muzyki, ale również i prości ludzie, rybacy, ku-
charze, murarze, w ciągu dnia pracujący w pocie czoła na 
niewielką pensję. Fado bowiem to głos mieszkańców mia-
sta. W ten sposób muzyka ta jest bardzo egalitarna – nikt, 
nawet największe międzynarodowe gwiazdy gatunku, nie 
może jej posiąść na własność, bo należy ona do wszystkich. 
Ale z drugiej strony to jednocześnie muzyka, którą nie 
każdy może wykonywać. Portugalczycy twierdzą, że fado 
śpiewane w innym języku to nie fado. Co więcej – choć jest 
kilka wyjątków, to jednak fado w znakomitej większości 
wykonywane jest wyłącznie przez rdzennych mieszkań-
ców Lizbony i Coimbry, przy czym fado ze stolicy różni się 
od fado z Coimbry. Przede wszystkim w Coimbrze muzykę 
tę wykonują wyłącznie mężczyźni, często studenci lub ab-
solwenci miejscowego uniwersytetu, stąd czasami nazywa 
się tę muzykę „studenckim fado”. W Lizbonie zaś śpiewać 
może każdy – kobieta czy mężczyzna, bogaty czy biedny 
– każdy lizbończyk, który ma duszę, bo przecież śpiewać 
trzeba prosto z serca. Nawet instrumenty, z których korzy-
sta się w Coimbrze i Lizbonie nieco się różnią. W stolicy 
partię melodyczną gra się na 12-strunowej gitarze portugal-
skiej, zaś w Coimbrze na jej miejscowej odmianie, stworzo-
nej niegdyś przez Artura Paredesa. 

Mimo tego, że fado narodziło się stosunkowo niedaw-
no, bo w XIX wieku, to jego historia jest długa i pasjonująca. 
Imponujące Muzeum Fado, mieszczące się właśnie w sta-
rej lizbońskiej dzielnicy Alfama, prezentuje je najlepiej. 
Rozciągająca się na kilku piętrach nowoczesna placówka, 
pełna znakomitej muzyki i poruszających eksponatów, 
opowiada historię nie tylko gatunku muzycznego, ale tak-
że ludzi, a przez to – całej Portugalii. W zbiorach znalazły 
się nagrania i biografie setek wykonawców, ale także pa-
miątki obrazujące rozwój fado i społeczeństwa – rękopi-
sy wierszy wraz z wyjaśnieniami, jak ich autorzy omijali 
cenzurę w czasach Salazara, artykuły w gazetach, dzieła 
sztuki, przepiękne instrumenty czy imponujące suknie 
śpiewaczek. Wszystko to podane jest w nowoczesnej i mul-
timedialnej formie, będącej cudownym przykładem tego, 
jak coś niezwykle tradycyjnego i traktowanego z wielkim 
namaszczeniem może się pięknie połączyć z nowoczesną 
technologią i designem. 

ENGLISH 

FADO. FATE

Somewhere in the tangle of streets, in small fishing ports, in 
cantinas, in which those people, who composed the Lisbon society 
of the 19th Century partied and argued, somewhere there fado was 
created. Portugal’s biggest national treasure.

Petiscos, small dishes served as appetizers, Portuguese 
version of tapas, appear on the table. There is of course 
wine, there is water. A little restaurant by a square hid-
den from tourists behind large shopping pavilions, right 
in the heart of Lisbon, capitol of Portugal, is full of laugh-
ter, conversations, cling of silverware and glasses. It is 
a warm, lazy evening. Everything is pleasant. Suddenly 
the lights in the restaurant go off. The room is lit by a few 
candles and one small lamp. Momentarily there is si-
lence. The locals show tourists that this is not the time 
for talk and laughter. It is the time for fado. Two guitar 
players stand by one of the walls, both with serious faces, 
one with a classical guitar, the other with a traditional 
Portuguese guitar. Behind them stands a renowned sing-
er: Pedro Moutinho. When he starts singing, although 
we do not understand a word of Portuguese, we can feel 
what he wants to share. He is telling us about life, be-
cause fado is simply the fate of Portuguese people.

Before I begin the story of fado I will provide you with 
a visual context. When you will run away from tourist 
squares and modern hotels of Lisbon you will find your-
selves on narrow streets full of colourful houses. You can 
go down or up, rarely straight. The pavement tends to be 
slippery but it glitters beautifully at night. The streets 
are full of life. There are bakeries, fish shops, numerous 
restaurants, even public bathrooms (do not confuse them 
with baths). In the 19th Century Portuguese fisherman 
carried fish down these streets, while others sipped 
wine or ginjinha (Portuguese cherry liqueur – mmm!). 
Some were fighting, someone was yelling, someone was 
laughing, some couple was hugging around the corner. 
Regular, big city life was happening here. These streets 
where fado’s place of birth. So let us get to our story.

There is a painting by José Malhoa, known probably 
by every Portuguese. The painting is called, natural-
ly, Fado. Initially, the painting was condemned by the 
Portuguese elite, because it was seen as improper. The 
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scene takes place in one of Lisbon’s pubs, 
probably somewhere amongst the streets of 
port neighbourhoods, Alfama or Mouraria. 
On the right hand side the artists has por-
trayed a  known craftsman from Lisbon, 
Amancio. But Amancio is not holding a knife 
or clenching his fists on the painting. On the 
contrary, he softly holds a strange guitar, 
with twelve strings. Amancio is singing. On 
his face you can see pain, loneliness, sad-
ness… Next to him, on the left hand side of 
the painting, half-sitting, half-laying is his 
dreaming and listening lover, Adelaide. She 
is dressed in a red skirt and a loose white 
shirt, underneath which you can plainly see 
her breasts. Between the fingers of her right 
hand there is a smoking cigarette. You can-
not see her face well – she is facing Amancio, 
who is lost in a song. Malhoa portrayed her 
this way so a scar which was on her left profile 
would not be visible. Because of it Adelaide 
was even called “Scar”. Things happened in 
the port neighbourhoods of Lisbon at night, 

do not ask. Just take into consideration that 
Adelaide probably was not a lady-in-waiting. 
Initially, you could see her naked breast in 
the painting, but Amancio did not like that 
and it was wise not to oppose him.

This painting showing singing Amancio 
and listening Adelaide in a torn blouse, pret-
ty romantic and definitely full of authentici-
ty, hangs now on the wall of Fado Museum 
in Lisbon. Not without reason – it shows 
well what people and in what way created 
this music. Although today fado seems to 
be tasteful and elegant, thanks to singers’ 
beautiful dresses and elegant suits, it stays 
amongst the people. The people who drunk, 
fought, raped but also loved, missed, suf-
fered and contemplated life. This is why this 
music sounds the way it does – full of melan-
choly and yearning. 

Times have changed. People, who live on 
these narrow streets of the previously port 
neighbourhood of Lisbon, now live differ-
ently. It is safe and friendly. But, for some 

reason, amongst the locals there is still fado. 
So if, one warm evening, you get lost in this 
paved labyrinth of passages, steps and cor-
ners you will come across many restaurants 
with fado. They are not big concert halls 
with tickets, ushers pointing out your seats 
and coats-men taking your coats. These are 
just better or worse restaurants. In some of 
them you will find amazing food, extraor-
dinary wine and great atmosphere. Surely 
there are also ones in which the wine is hor-
rible, food is bad and you can get beaten up. 
But in all of them conversations stop when 
the lights go out. Everyone is listening to 
a singer. And these are also versatile. Fado 
is sung by ladies in elegant, glistening dress-
es and gentlemen in elegant suits and white 
shirts, but also by less tasteful, less elegant, 
less worldly citizens of Lisbon. It is sung by 
professionals, whom you can hear on tours 
around the world and who live from music, 
but also by simple people: fishermen, chefs, 
masons, who work hard during the day for 
little money. Because fado has the voice of 
locals. This way such music is very egalitari-
an. Although there are few exceptions, fado 
is mostly performed exclusively by citizens 
of Lisbon and Coimbra, with that from the 
capitol being different to that from Coimbra. 
First of all, in Coimbra it is performed only 
by men, often students or graduates of the 
local university. This is why it is sometimes 
called “students’ fado”. In Lisbon anyone 
can sing it: men or women, rich or poor. Any 
citizen who has a soul, because you need to 
sing it from the heart. Even the instruments 
used in Lisbon and Coimbra are slightly dif-
ferent. In the capitol the melody is played 
on a  twelve-string Portuguese guitar, in 
Coimbra it is played on a local version of it, 
created by Artur Paredes.

Despite the fact that fado was born quite 
recently (in the 19th Century) its story is 
long and fascinating. An impressive Fado 
Museum, located in the old Alfama neigh-
bourhood, presents it best. Few storey high, 
modern institution, full of great music and 
interactive exhibits, tells the story not only 
of music but also of people, therefore of 
Portugal. In its collection there are record-
ings and biographies of hundreds of perform-
ers, as well as exhibits showing fado’s and 
society’s development. Manuscripts with 
poems and explanations how its’ authors 
went around the censorship of Salazar’s 
times, news articles, artworks, gorgeous in-
struments and impressive costumes. All this 
in a modern and interactive form, giving an 
amazing example of how something very tra-
ditional and treated with the utmost respect 
can beautifully merge with newest tech-
nology and design. 
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 bursztynem jest w zasadzie podobnie, 
jak ze złotem czy diamentami – jest 
kochany na całym świecie. Dlatego 

właśnie wszyscy ci przedstawiciele świata 
mody i designu, którzy są zainteresowani tym 
kruszcem, każdego roku pokonują setki, a na-
wet tysiące kilometrów, by spotkać się właśnie 
na końcu szlaku bursztynowego – w Gdańsku. 
Okazji ku temu nie brakuje. Dwie najbardziej 
spektakularne imprezy, których scenariusze 
kręcą się wokół bursztynu, to Amberif i od-
bywająca się w jego ramach Gala Bursztynu 
i Mody Amber Look.

4 4 – 4 5 G D A Ń S K

Z W tym roku Międzynarodowe Targi Bursz-
tynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Am-
berif odbędą się już po raz 24. Kupcy zjadą 
do Gdańska w dniach 22-25 marca. Już od 
lat każdy Amberif to prawie 500 wystawców 
z 14 krajów oraz około 7 tysięcy odwiedzają-
cych z całego świata. Targi mają charakter 
branżowy, co oznacza, że mogą na nie wejść 
jedynie reprezentanci firm związanych ze 
sztuką jubilerską i użytkową. Niemniej jed-
nak otwarta dla publiczności jest wieńczą-
ca imprezę Gala Bursztynu i Mody Amber 
Look. Każdego roku prezentowane są pod- ZD
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JEŚLI KIEDYKOLWIEK BYŁEŚ W GDAŃSKU, TO O BURSZTYNIE 
NASŁUCHAŁEŚ SIĘ SPORO. TO WŁAŚNIE W TYM MIEJSCU, GDZIE 
WISŁA UCHODZI DO ZATOKI GDAŃSKIEJ, KOŃCZYŁ SIĘ ANTYCZNY 
SZLAK BURSZTYNOWY, KTÓRY ROZPOCZYNAŁ SIĘ NA POŁUDNIU 
EUROPY. I CHOĆ MINĘŁY MILENIA, TO AKURAT SIĘ NIE ZMIENIŁO.

czas niej najnowsze trendy uwzględniające 
bursztyn w modzie, przygotowywane przez 
ekipy zestawione z projektantów odzieży i bi-
żuterii, a pokazy mody przeplatane są wrę-
czeniem nagród dla najlepszych wystawców 
i wyróżniających się projektantów.

Amberif ma na celu nie tylko umożliwiać 
nawiązywanie kontaktów biznesowych re-
prezentantom świata mody i biżuterii, ale 
także kreować trendy i prezentować nowe 
spojrzenie na modę. Dlatego też w jego ra-
mach działają różnorodne projekty, które 
animują polską i  światową scenę modo-
wo-jubilerską. Jednym z nich jest Amber 
Look Project, który nadzoruje projektant 
Michał Starost. Każdego roku w  szranki 
staje kilka grup projektanckich z kraju i za-
granicy, składających się z  projektantów 
odzieży i ozdób. Tworzą oni całe kolekcje, 
które następnie prezentowane są podczas 
wspomnianej gali Amber Look. Amber 
Look Project ma za zadanie tworzyć więzy 
między światem biżuterii i mody, a przez 
to pobudzać kreatywność projektantów 
i w ten sposób systematycznie odmładzać 
bursztyn, tworzyć i pokazywać jego nowe 
zastosowania.

Kolejną inicjatywą działającą w  ra-
mach Amberif jest konkurs Amberif Design 
Award, w ramach którego wyłaniane są trzy 
najlepsze projekty biżuterii. W puli nagród 
czekają m.in. Nagroda Główna Prezydenta 
Miasta Gdańska w  wysokości 10 tys. zło-
tych oraz równorzędne nagrody Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Bursztynników: 
Bursztynowa (zwycięzca otrzyma 1 kg bursz-
tynu) i Srebrna (zwycięzca otrzyma 1 kg 
srebra). Amberif Design Award to jedno 
z niewielu wydarzeń artystycznych o mię-
dzynarodowej randze odbywających się na 
terenie Polski. Kuratorka konkursu Barbara 
Schmidt oraz członkowie jury – cenieni na 
całym świecie projektanci i eksperci – chcą 
w ten sposób promować bursztyn jako źró-
dło wyrazu artystycznego. Każdego roku 
konkursowi przyświeca inne hasło. W tym 
roku prace interpretować będą zagadnienia 
dotyczące peryferiów i otwartości, na styku 
których tworzy się kreatywność. Kuratorka 
konkursu postawiła przed pochodzącymi 
z całego świata uczestnikami zadanie: „Jak 
możemy zinterpretować bursztyn w biżu-
terii, żeby mógł reprezentować nasze rozu-
mienie peryferii i otwartości?”. Kto poradził 
sobie z nim najlepiej – dowiemy się rzecz 
jasna na gali Amber Look 2017.

Targom Amberif towarzyszy także co-
roczna publikacja. Autorem „Trend Book 
2017+” jest prof. Sławomir Fijałkowski, dzie-
kan Wydziału Architektury i  Wzornictwa 
ASP w Gdańsku, ekspert w dziedzinie wzor-
nictwa i współczesnej sztuki złotniczej, ale 

SZLAK 
BURSZTYNOWY 
WCIĄŻ TĘTNI 
ŻYCIEM

TEKST Jakub Milszewski
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Another initiative within Amberif is a competition 
named the Amberif Design Award, during which three 
best jewellery designs are chosen. The awards include, 
among others, the Major Award of the President of 
Gdańsk in the amount of PLN 10 thousand and equiva-
lent awards of the International Amber Association: the 
Amber Award (the winner receives 1 kg of amber) and 
the Silver Award (the winner receives 1 kg of silver). 
The Amberif Design Award is one of few such interna-
tional artistic events held in Poland. Its curator, Barba-
ra Schmidt, and members of the jury – designers and 
experts renowned all over the world – wish to promote 
amber as a tool of artistic expression. The competition 
has a different theme every year. This time, works are 
going to touch upon periphery and openness, which give 
rise to creativity when combined. The curator asked the 
participants a question: “How can we interpret amber 
in jewellery so that the gemstone represents our under-
standing of periphery and openness?” Who coped with 
the task best? We’ll get to know that during the Amber 
Look 2017 Gala.

Moreover, every edition of the Amberif fair is ac-
companied by a publication. The author of “Trend Book 
2017+” is prof. Sławomir Fijałkowski, the Dean of the 
Faculty of Architecture and Design at the Academy of 
Fine Arts in Gdańsk, an expert in design and contem-
porary goldsmith's art, but also a well-known jewellery 
designer and maker, as well as a lecturer and form teach-
er of young artists operating on the market. Like in the 
previous editions, “Trend Book 2017+” will discuss new 
trends in art and design, but also determine new ways of 
development as well as technical and market solutions, 
such as digital design and production techniques or 
a growing demand of the Far East markets.

In short, like every year, all important representa-
tives of the industry will meet at the end of the Amber 
Road to design, assess and create the future of amber 
together. And all that is happening in Gdańsk because 
there’s no other place in the world that would be more 
closely linked to that precious golden gemstone.  

S Z L A K  B U R S Z T Y N O W Y  W C I Ą Ż  T Ę T N I  Ż Y C I E M

także praktyk – wzięty projektant i twórca biżuterii, jak 
również nauczyciel akademicki i wychowawca młodych 
twórców, którzy podbijają rynek. Podobnie jak w po-
przednich latach, tak również i tym razem „Trend Book 
2017+” zajmie się przewidywaniem nowych trendów we 
wzornictwie, designie i sztuce, ale także wskazywaniem 
nowych dróg rozwoju i rozwiązań technicznych i ryn-
kowych, jak choćby cyfrowych metod projektowania 
i produkcji czy rosnącym zapotrzebowaniom rynków 
dalekiego wschodu.

Mówiąc krótko, jak co roku na mecie antycznego szla-
ku bursztynowego pojawią się chyba wszyscy liczący się 
ludzie z branży, by wspólnie projektować, oceniać i two-
rzyć przyszłość bursztynu. Wszystko to odbędzie się oczy-
wiście w Gdańsku, bo bardziej związanego miejsca dla 
złocistego kruszcu nie sposób znaleźć na mapie świata.  

ENGLISH

THE AMBER ROAD STILL TEEMING WITH LIFE

If you've ever been to Gdańsk, you must have heard a lot about 
amber. An ancient amber trade route that began in the south of 
Europe ended right here, in the city where the Vistula River flows 
into the Gdańsk Bay. And even though many centuries have 
passed, nothing has changed.

Similarly to gold and diamonds, amber is loved all over 
the world. That’s why representatives of the world of 
fashion and design interested in that gemstone cover 
hundreds or even thousands of kilometres every year to 
meet at the end of the Amber Road – in Gdańsk. Numer-
ous events dedicated to amber are held here. The most 
spectacular two include Amberif and its highlight – the 
Amber Look Amber and Fashion Gala.

This year, the International Fair of Amber, Jewellery 
and Gemstones Amberif will be held for the 24th time, 
between 22 and 25 March. Every year, Amberif brings 
together almost 500 exhibitors from 14 countries and 
about 7 thousand visitors from all over the world. The 
event is addressed to the trade only; it may be attended 
solely by representatives of companies dealing with jew-
ellery and applied arts. However, the Amber and Fash-
ion Gala Amber Look is open to the general public. Ev-
ery year, the latest fashion trends relating to amber are 
presented at fashion shows prepared by teams of clothes 
and jewellery designers. During the event, the best ex-
hibitors and outstanding designers receive awards for 
their collections.

Amberif aims not only to enable representatives of 
the fashion and jewellery world to establish valuable 
business relations, but also to set trends and provide new 
perspectives on fashion. That’s why it also covers diverse 
projects animating the Polish and world fashion and jew-
ellery industry. One of them is the Amber Look Project 
managed by Michał Starost, a designer. Every year, sev-
eral Polish and foreign teams of clothes and jewellery de-
signers compete with each other, creating entire collec-
tions to be presented during the Amber Look Gala. The 
goal of the Amber Look Project is to bring together the 
world of jewellery and fashion as well as to stimulate cre-
ativity of designers in order to create and promote new 
applications of amber, thus keeping up with the times.
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drowy tryb życia nie wychodzi z mody. Nieważne, 
czy jesteście z Pomorza czy innego regionu – do 
Trójmiasta zawsze warto wpaść na jedno z wyjątko-

wych wydarzeń sportowych. Mniej zaawansowanych nie 
zrażamy – jogging na plaży może być dobrym początkiem 
i już za jakiś czas będziecie mogli zmierzyć się z najlepszy-
mi. Gdzie? Oto kilka propozycji.

TRIATHLON ENERGY
Triathlon Energy odbywa się w pięciu miejscach w Polsce. 
U nas – w Starogardzie Gdańskim. Jeśli nie rozpoczęli-
ście jeszcze przygotowań, jest optymalna pora, by właśnie 
je rozpocząć. Impreza startuje 18 czerwca. Rozgrywana 
jest na trzech dystansach: 1/2 IM (1 h pływania, 5 h pły-
wania i kolarstwa, 7 h 30 min. łącznie pływania, kolarstwa 
i biegów), 1/4 IM (odpowiednio – 40 min., 3 h i 4 h 30 min.) 
i 1/8 IM (30 min., 2 h i 3 h). Pływanie odbywa się na jezio-
rze Borzechowskim Wielkim, a rower i bieganie – na uli-
cach Starogardu Gdańskiego.

4 6 – 4 7 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

„OD TEGO ROKU ZACZNĘ BIEGAĆ”. KTO Z WAS NIE ZAKŁADAŁ TEGO 
PERFEKCYJNEGO PLANU? CIĘŻEJ Z REALIZACJĄ? W TRÓJMIEŚCIE 
MOŻE BYĆ ŁATWIEJ. TU DO BIEGANIA I INNYCH AKTYWNOŚCI 
ZACHĘCAJĄ I WARUNKI I NIEZWYKŁE IMPREZY DLA AKTYWNYCH. 
PRZECZYTAJCIE I POŻEGNAJCIE SIĘ WYMÓWKAMI.

Z

TEKST Sylwia Gutowska

JAK DOTRZYMAĆ 
NOWOROCZNYCH 
POSTANOWIEŃ?

ZD
JĘ

CI
A

: M
AT

. P
R

A
SO

W
E 

(1)
, M

O
SI

R
 G

D
A

Ń
SK

 (2
).

RUNMAGEDDON
Inaczej ekstremalny bieg z przeszkodami. Również od-
bywa się w  kilku miastach w  Polsce. Edycja gdyńska, 
Runmageddon Rekrut, jest wyjątkowa, bo rozgrywa się 
na plaży. Co organizatorzy szykują tym razem? Szczegó-
łów dowiemy się wkrótce, jednak sądząc po poprzednich 
edycjach, możemy spodziewać się ekstremalnych wra-
żeń. Przygotujcie się na to 8 i 9 kwietnia. Na trasie, liczącej 
6 kilometrów, natraficie na ponad 30 przeszkód. Skoki do 
morza, wspinaczka, nurkowanie w kontenerze z lodem... 
Podobno nic tak nie wzmacnia charakteru. Impreza or-
ganizowana jest też w wersji dla najmłodszych w wieku 
od 4 do 10 lat, pod nazwą Runmageddon Kids. Nagrody 
przyznawane będą w klasyfikacjach: Elite Kobiety, Elite 
Mężczyźni, dwóch klasyfikacjach drużynowych, a tak-
że – w tym roku po raz pierwszy – dla kobiet i mężczyzn 
w wieku 40 plus. Jak zawsze wszyscy uczestnicy obdaro-
wani zostaną dodatkowo medalami, gadżetami i zniżka-
mi na zakupy u partnerów imprezy.



J A K  D O T R Z Y M A Ć  N O W O R O C Z N Y C H  P O S T A N O W I E Ń ?

XXIII MARATON 
SOLIDARNOŚCI
U szczytu lata, 15 sierpnia, przez Gdynię, Sopot 
i Gdańsk przebiegnie jedna z najważniejszych 
imprez biegowych roku. Maraton Solidarności 
to łącznie 42 kilometry trasy, od Pomnika Po-
ległych Stoczniowców w Gdyni po Długi Targ 
w Gdańsku. Przebiegniecie przez 36 punktów 
i najważniejsze ulice Trójmiasta. Na mecie cze-
kać będzie punkt gastronomiczny i masaże. 
Zgłoszenia ruszyły już 30 stycznia.

ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA
Triathlon w klasycznej odsłonie. Od 2015 roku, 
kiedy odbył się pierwszy raz, Ironman zyskał 

Więce j  na anywhere . p l

roku impreza będzie miała miejsce w dniach 
21-23 kwietnia w Cewicach k. Lęborka. Har-
pagan to połączenie turystyki pieszej i ro-
werowej z włączeniem w to wielu dyscyplin 
sportu. Wyzwanie polega na pokonaniu jednej 
z ośmiu tras i stawieniu się w zaznaczonych na 
mapie punktach kontrolnych. To, jak do nich 
dotrzecie, zależy tylko od Was. W Harpaganie 
nie chodzi o pokonanie jak najkrótszej trasy, 
ale o mierzenie się z własnymi słabościami. Tu 
nie ma wygranych i przegranych.

I jak, ekstremalnie? To zależy od tego, co 
uznacie za ekstremalne.  

ENGLISH

HOW TO KEEP YOUR NEW YEAR’S 
RESOLUTIONS?

‘This year, I am going to jog.’ Everybody makes such 
perfect plans. But what if it gets difficult to press 
ahead with them? It may be easier in the Tricity 
thanks to good conditions for jogging and other 
physical activities as well as numerous sport events. 
See for yourself and give up all your excuses.

A healthy lifestyle never goes out of fashion. It 
doesn’t matter whether you come from Pomer-
ania or another region – participating in one 
of special sport events held in the Tricity is 
always worth your while. And we don’t want 
to discourage the beginners – jogging on the 
beach may be a good place to begin with, and 
soon you will be able to compete with the best. 
Where should you start? Here are some ideas.

TRIATHLON ENERGY
Triathlon Energy takes place in five locations 
in Poland. In Pomerania, the event is held 
in Starogard Gdański. If you haven’t begun 
your preparations yet, it’s high time you did. 
The event begins on 18 June. There are three 
distances to choose from: 1/2 IM (1 hour of 
swimming, 5 hours of swimming and cycling, 
7 hours and a half of swimming, cycling and 
running), 1/4 IM (respectively – 40 minutes, 
3 hours, and 4 hours and a half) and 1/8 IM 
(respectively – 30 minutes, 2 hours and 3 
hours). The swimming part takes place in the 
Borzechowskie Wielkie Lake, whereas the 
cycling and running parts – in the streets of 
Starogard Gdański.

RUNMAGEDDON
Or: an extreme obstacle race. It also takes 
place in several locations in Poland. The Gdyn-
ia edition, Runmageddon Rekrut, is special 
because it takes place on the beach. What is 
in store for participants this year? The details 
on this year race will be announced soon, 
but based on the previous editions, extreme 
excitement may be expected. Get ready for it 
on 8 and 9 April. There are over 30 obstacles 

on the route covering 6 kilometres. Jumping 
to the sea, climbing, diving in a container full 
of ice… It is said to be a school of hard knocks. 
There is also a children’s edition of the event 
– dedicated for children at the age between 
4 and 10, called Runmageddon Kids. Awards 
will be given in the following categories: Elite 
Women, Elite Men, two team categories, and 
– for the first time this year – for women and 
men at the age of 40+. As always, all the partic-
ipants will receive medals, gadgets and shop-
ping vouchers from the partners of the event.

23RD SOLIDARITY 
MARATHON
In the middle of the summer, on 15 August, 
one of the most important running events 
of the year is to be held in Gdynia, Sopot and 
Gdańsk. The Solidarity Marathon route cov-
ers the distance of 42 kilometres in total, from 
the Monument to the fallen Shipyard Workers 
in Gdynia to Długi Targ Street in Gdańsk. 
There are 36 checkpoints, and the route cov-
ers the most important streets in the Tricity. 
At the finish line, the participants will be pro-
vided with meals and massages. The list has 
been open since 30 January.

ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA
It’s a traditional Triathlon. It was held in 2015 
for the first time, and since then, Ironman 
has been deemed the best triathlon event in 
Poland. This year, it is held in Gdynia from 4 to 
6 August. The event combines swimming, cy-
cling and long-distance running, and the total 
distance in miles is 70.3 (a 1.9 km swim, a 90 km 
bike ride and a 21.1 km run) and Sprint (0.75–20 
and 5 km). The first category is open for those 
who are at least 18 on the day of the event, 
whereas the second – for those who are at least 
16. There is also a children’s edition of the event 
– Ironkids. Special accommodation packages 
are provided to participants in three hotels in 
Gdynia. After the event, some other – more re-
laxing for a change – attractions are planned. In 
the evening, an after party will be held.

HARPAGAN
Or: an extreme orientation race. It has a long 
history and regular participants. The first 
race took place in 1989. This year, the event is 
to be held from 21 to 23 April in Cewice near 
Lębork. Harpagan combines trekking and 
cycling, and many other sport disciplines. 
The task of participants is to cover one of eight 
routes and appear at checkpoints marked on 
the map. It’s up to you how you reach them. 
Harpagan is not about finding the shortest 
way, but rather overcoming your fears. There 
are no winners or losers here.

Well, does it sound extreme? It depends on 
how you define extreme.  

status najlepszej imprezy triathlonowej w Pol-
sce. W tym roku w Gdyni odbędzie się w dniach 
4-6 sierpnia. Połączenie pływania, jazdy na ro-
werze i biegów na dystansie 70.3 mil (1,9 km pły-
wania, 90 km roweru i 21,1 km biegu) i Sprint 
(0,75, 20 i 5 km). W pierwszym dystansie mogą 
wziąć udział osoby, które w dniu zawodów 
ukończyły 18 lat, w drugim – 16. Impreza od-
bywa się też w wersji dla dzieci – Ironkids. Dla 
uczestników organizatorzy przewidzieli spe-
cjalne pakiety noclegowe w trzech gdyńskich 
hotelach. Po zakończeniu zawodów czekają 
Was kolejne, tym razem odprężające atrakcje – 
wieczorem przewidziane jest after party.

HARPAGAN
Inaczej Ekstremalny Bieg na Orientację. Ma 
swoją długą tradycję i  stałych uczestników. 
Pierwszy rajd odbył się w 1989 roku. W tym 
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WIELKANOC 
INNA NIŻ ZWYKLE!

JESZCZE DO NIEDAWNA MAŁO KTO WYOBRAŻAŁ SOBIE ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE SPĘDZONE W MIEJSCU INNYM NIŻ DOMOWE 
PIELESZE. TRADYCJA I RODZINNA ATMOSFERA – TO DWA ŻELAZNE 
ARGUMENTY, KTÓRE SPRAWIAŁY, ŻE W WIELKĄ NIEDZIELĘ KAŻDY 
Z NAS ŚWIĘTOWAŁ WE WŁASNYCH CZTERECH ŚCIANACH.

M I E J S C A  /  P L A C E S

 pewnym momencie okazało się jednak, że po-
dobny klimat i satysfakcję można odczuć tak-
że w hotelach, które dodały do swojej oferty 

ciekawie przygotowane pakiety świąteczne. Odważny 
pomysł szybko okazał się strzałem w dziesiątkę. Tak 
narodziła się moda.

Nowy trend nie wziął się z niczego – żyjemy w co-
raz większym tempie, przez co czasu na przygotowa-
nie uroczystej uczty na Wielkanoc dla całej rodziny 
jest coraz mniej. A  przecież wielowiekowa tradycja 
nakazuje świętować w  tych dniach co najmniej tak 
samo wystawnie jak przy okazji Bożego Narodzenia. 
Efekt bywa taki, że w wielkanocnym czasie przeżywa-
my raczej stres i zmęczenie, a nie radość z obcowania 

W

z  najbliższymi. Niektórzy mówią nawet o  syndromie 
stresu przedświątecznego, wynikającego z presji, jaką 
odczuwają na sobie gospodarze i  gospodynie rodzin-
nych spotkań.

W  tej sytuacji święta spędzone w  komfortowych 
warunkach luksusowego hotelu wydają się niemalże 
wybawianiem, a  już na pewno bardzo przyjemnym 
urozmaiceniem, którego warto spróbować. Już chwilę 
po zameldowaniu możemy spokojnie zapomnieć o ty-
powej domowej krzątaninie i w atmosferze odprężenia 
lub – jak kto woli – refleksji, oczekiwać na punkt kulmi-
nacyjny, czyli niedzielne śniadanie.

Hotelowa obsługa pieczołowicie zadba o to, by całej 
świątecznej tradycji stało się zadość. W restauracji do-
strzeżemy mile kojarzące się wielkanocne dekoracje, 
a na wiosennym stole znajdziemy wszystkie polskie 
specjały kojarzone z tym szczególnym czasem. Na ży-
czenie klientów przygotowywane są nawet koszyczki, 
które można zabrać do kościoła na święcenie. Słowem, 
czujemy się jak w domu, tyle tylko, że po sutym świą-
tecznym śniadaniu zamiast oglądania telewizji może-
my skorzystać z wielu dostępnych opcji, np. zrelakso-
wać się na zabiegu Spa, wziąć udział w animacjach lub 
spalić kalorie pływając na basenie. To wszystko spra-
wia, że rodzin spędzających Wielkanoc poza domem 
roku na rok przybywa.

– W tym roku obchodzimy piętnastą rocznicę dzia-
łalności i  już po raz piętnasty zapraszamy do wspól-
nego świętowania Wielkiej Nocy – mówi Marlena 
Kędzierska, manager ds. marketingu Hotelu Haffner 
w Sopocie. – Przygotowując naszą ofertę dokładamy 
wszelkich starań, aby nasi goście na każdym kroku 
czuli szczególną atmosferę tych wyjątkowych dni – już 

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIE Piotr Manasterski



od momentu wejścia do udekorowanego 
świątecznie pokoju. Specjalnie dla nich or-
ganizujemy m.in. pokaz zdobienia pisanek 
w  stylu kaszubskim w  sobotni poranek. 
Jako że odwiedzają nas całe rodziny, nie 
może zabraknąć u  nas zajęć dla dzieci. 
Przygotowaliśmy teatrzyk kukiełkowy, 
naukę pływania oraz bogaty programu 
animacji dla najmłodszych naszych gości, 
również z udziałem wielkanocnego zającz-
ka. A Lany Poniedziałek obchodzimy oczy-
wiście na basenie!

Nie ma większych wątpliwości co do 
tego, że dobrze zaplanowana Wielkanoc 
to idealna okazja, by przez kilka dni 
relaksu nabrać energii na całą wiosnę. 
Może więc w tym roku? 

ENGLISH 

A VERY SPECIAL EASTER!

Not so long ago, it was almost unthinkable to 
celebrate Easter somewhere else than at your 
family home. Convinced by two recurring reasons, 
that is tradition and family atmosphere, we tended 
to resign ourselves to spending another Easter 
Sunday within our own four walls. 

At some point, however, it turned out that 
it's possible to experience similar atmo-
sphere and satisfaction in hotels, which 
have expanded their services by adding 
special Easter packages. This bold idea 
soon proved to be a huge success. That’s 
how this trend started.

W I E L K A N O C  I N N A  N I Ż  Z W Y K L E !

Więce j  na anywhere . p l

It didn't come out of the blue – with 
the continuously quickening pace of life, 
we have less and less time to prepare an 
Easter feast for the entire family. And 
bear in mind that according to centu-
ries-old tradition, we should celebrate 
Easter at least as lavishly as we celebrate 
Christmas. In effect, instead of rejoicing 
with our nearest and dearest, we often 
end up stressed and tired. Some people 
even refer to a pre-Easter stress syndrome 
relating to pressure experienced by those 
hosting family reunions.

Spending the Easter holidays in com-
fortable conditions in a  luxurious hotel 
seems to be almost a lifesaver, or at least 
a pleasant change worth trying. After you 
check in, you can forget about typical 
comings and goings at home and await 
the highlight, that is the Sunday break-
fast, in the atmosphere of relaxation or, if 
you prefer so, reflection.

The hotel staff will do their best to en-
sure that all Easter customs are observed. 
The restaurant will be adorned with fa-
miliar Easter decorations, and all tradi-
tional Polish dishes associated with that 
special time of the year will be served. 
At the request of our clients, also Easter 
baskets that can be brought to church 
are prepared. In short, you will feel at 
home here, but after a  delicious Easter 
breakfast, instead of turning on the TV, 
you may relax in a hotel SPA, take part in 
animations or burn some calories in the 
swimming pool. That’s why year by year, 
more and more families decide to spend 
their Easter holidays in our hotel.

“We’re celebrating fifteen years of 
business this year, and for the fifteenth 
time, we would like to invite you to 
spend your Easter holidays with us,” said 
Marlena Kędzierska, Marketing Manager 
of Hotel Haffner in Sopot. “Preparing the 
Easter feast, we're doing our best to cre-
ate the special Easter atmosphere for our 
guests from the very beginning of their 
stay. For example, we’re organising a show 
of Kashubian egg painting on Saturday 
morning. Since families with children 
stay in the hotel, we also organise some 
activities for our little guests. We’ve pre-
pared a puppet theatre, swimming class-
es and exciting animations, including the 
Easter bunny as well. And of course, we’re 
celebrating Easter Monday in the swim-
ming pool!”

It goes without saying that a  well-
planned Easter holiday is a  perfect 
chance to recharge your batteries and 
get ready for spring. Perhaps you will try 
it this year? 

N I E  M A  W I Ę K S Z YC H 
WĄT PL I WO Ś C I  C O  D O  T E G O, 
Ż E  D OB R Z E  Z A PL A NOWA N A 
W I E L K A NO C  T O  I DE A L N A 
OK A Z JA ,  BY  PR Z E Z  K I L K A 
D N I  R E L A K S U  N A B R AĆ 
E N E RGI I  N A  C A Ł Ą  W IO S N Ę.



SPOŚRÓD WYDARZEŃ, KTÓRE WIOSNĄ ODBĘDĄ SIĘ NA 
GDAŃSKIEJ OŁOWIANCE WIELE ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ. JEDNO Z NICH ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W KWIETNIU – WTEDY 
WŁAŚNIE W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ BĘDZIE MIAŁA 
MIEJSCE NIESAMOWITA ŚWIATOWA PRAPREMIERA.

5 0 – 5 1 K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Katarzyna Szewczyk

ego typu wydarzenia zawsze są wyjątkowe i nie-
zwykle wyczekiwane przez melomanów. Przecież 
usłyszeć jakiś utwór, nie wspominając już o całym 

koncercie, wcześniej niż inni z pewnością każdemu przy-
nosi ogromną przyjemność i satysfakcję. Szczególnie wte-
dy, gdy jego twórcą jest tak wybitna osobowość, jak Paweł 
Łukaszewski, a towarzyszą mu nie mniej wybitni muzycy.

W ramach wydarzenia, które odbędzie się w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej 27 kwietnia o godzinie 19:00, jeden 
z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozy-
torów zaprezentuje prawykonanie swojego najnowszego 
dzieła – „Wings Concerto. Koncertu na dwa flety i orkie-

T

strę kameralną”. Pawłowi Łukaszewskiemu będzie wów-
czas towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna PFB, natomiast 
partie solowe kompozytor powierzył docenionym na 
świecie flecistom i interpretatorom muzyki współczesnej 
– Agacie Kielar-Długosz i Łukaszowi Długoszowi. 

Kompozytor jak zwykle dołożył wszelkich starań, aby 
nie zawieść wielbicieli swojej muzyki i przedstawić im 
dzieło pełne i unikatowe. Utwór przez niego skomponowa-
ny jest zróżnicowany: soliści zaprezentują swoje umiejęt-
ności na flecie piccolo i flecie altowym, natomiast gdańska 
Orkiestra Symfoniczna – na dętych drewnianych instru-
mentach smyczkowych, z uzupełnieniem o partie perku-
syjne. Tak skomponowany dobór pozwoli ukazać szerokie 
spektrum możliwości artystycznych orkiestry i zaproszo-
nych do współpracy flecistów. Jednym z najważniejszych 
elementów kompozycji, który zapewni melomanom nie-
zwykłe wrażenia, jest skontrastowana dwuczęściowa bu-
dowa utworu, podkreślająca jego oryginalność.

Paweł Łukaszewski jest jednym z najwybitniejszych 
współczesnych polskich kompozytorów, którego utwo-
ry wykonywane są dziś na całym świecie – od Niemiec, 
poprzez Kanadę aż po Chiny. Wielokrotnie nagradzany 
i odznaczany, zdecydowanie zasłużył się dla promocji 
kultury polskiej za granicą, prezentując swoje kom-
pozycje na najważniejszych festiwalach europejskich 
i światowych. Nie skupia się jednak wyłącznie na two-
rzeniu muzyki – jest bardzo aktywnym organizatorem 
życia kulturalnego. Pełni funkcję Prezesa stowarzy-
szenia „Musica Sacra”, jest też pomysłodawcą i  orga-
nizatorem Międzynarodowego Konkursu Młodych 
Kompozytorów Musica Sacra w Częstochowie. Zasiada 

KONCERT, KTÓRY 

USKRZYDLI

ZDJĘCIE źródło: www.lukaszewski.org.uk
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GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

K O N C E R T ,  K T Ó R Y  U S K R Z Y D L I

w Radzie Artystycznej Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater oraz 
Radzie Akademii Fonograficznej Nagrody 
Muzycznej „Fryderyk” (której sam jest sied-
miokrotnym laureatem), niejednokrotnie za-
siadał także w jury konkursów wyłaniających 
młode talenty kompozytorskie. Oprócz dzia-
łalności kompozytorskiej zajmuje się dyrygen-
turą – od 2005 roku odnosi sukcesy z Chórem 
Katedry Praskiej (Warszawa-Praga), z którym 
w  2016 roku otrzymał Nagrodę Muzyczną 
„Fryderyk” w kategorii Muzyka Poważna za 
album DVD „Musica Caelestis”.

Soliści koncertu – Agata Kielar-Długosz 
i Łukasz Długosz są absolwentami presti-
żowej Hochschule für Musik und Theater 
w Monachium oraz laureatami wielu znanych 
międzynarodowych konkursów muzycz-
nych. Oboje koncertują jako soliści nie tylko 
w Europie, ale i na świecie, a Łukasz Długosz 
miał okazję występować w  najbardziej pre-
stiżowych salach koncertowych, takich jak 
nowojorska Carnegie Hall, sale Konzerthaus 
w  Wiedniu i  Berlinie czy Filharmonia 
Monachijska. Za wybitne osiągnięcia muzycz-
ne otrzymał on szereg odznaczeń, m.in. od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
nagrodę Gasteig-Musikpreis, Zeit-Preis czy 
Deutsche Stiftung Musikleben. W 2010 roku 
artysta zadebiutował z  uznaną London 
Symphony Orchestra, z którą nagrał płytę 
z koncertem Michaela Colina. Silnie zwią-
zana z Monachium jest także Agata Kielar-
Długosz, która jest członkiem Bayerisches 
Symphonieorchester München i ściśle współ-
pracuje z  Münchener Kammerorchester 
i  Bach Collegium München. Oprócz tego 
koncertuje jako solistka z czołowymi orkie-
strami w Polsce. Ci młodzi artyści posiadają 
unikalny na skalę światową dorobek twórczy, 
co w połączeniu z jedynym w swoim rodzaju 
projektem Łukaszewskiego z  pewnością da 
niesamowity, atrakcyjny dla słuchacza efekt.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej PFB. 
Bilety na to i pozostałe wydarzenia Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach 
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej 
na www.filharmonia.gda.pl.

Koncert został dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kolekcje” – priorytet 
„Zamówienia kompozytorskie”, realizowane-
go przez Instytut Muzyki i Tańca. 

ENGLISH 

A CONCERT THAT WILL GIVE YOU 
WINGS

Amongst events which will take place on Gdańsk 
Ołowianka in the spring many deserve special 
attention. One of them will happen in April: this is 
when an unbelievable world-premiere will take place 
in the Polish Baltic Philharmonic.

Such events are always extraordinary and 
especially awaited by music lovers. Hearing 
a musical piece (not to mention a whole con-
cert) before anyone else would surely give 
great pleasure and satisfaction to anyone. 
Especially when it’s creator is such a promi-
nent persona as Paweł Łukaszewski and it is 
performed by no lesser musicians.

As part of the event, which will take place 
on April 27th in the Polish Baltic Philharmonic 
at 7pm, one of the most outstanding modern 
Polish composers will present his newest work 
– Wings Concerto. A concert on two flutes and 
chamber orchestra. Paweł Łukaszewski will 
perform with the Polish Baltic Philharmonic 
Symphonic Orchestra, and solos will be giv-
en to world-renowned flutists and modern 
music interpreters: Agata Kielar-Długosz and 
Łukasz Długosz.

As per usual, the composer has made sure 
that he will not disappoint fans of his music and 
will present them with a complete and unique 
piece of work. The piece composed by him is 
distinctive; soloist will present their skills on pic-
colo and alto flutes and the Gdańsk Symphonic 
Orchestra on woodwind string instruments 
complemented with percussion. This compo-
sition will show a wide spectrum of the orches-
tra’s and flutists artistic capabilities. One of the 
most important elements of the composition, 
one that will have a great impression on music 
lovers, is a contrasting, two-phase construction 
of the piece, which underlines its uniqueness.

Więce j  na anywhere . p l

Paweł Łukaszowski is one of the most 
prominent, modern, Polish composers, 
whose pieces are now performed all over the 
world: from Germany, through Canada, to 
China. With numerous prizes and achieve-
ments he is helping to promote Polish culture 
abroad, presenting his compositions on the 
most important European and world festi-
vals. But he is not only creating music, he is 
a very active cultural-life organiser. He is the 
vice-chairman of “Musica Sacra” society and 
a creator of the International Musica Sacra 
Young Composers’ Competition. He is on 
the Artistic Board of the International Sacral 
Music Festival Gauda Mater and the Board of 
Phonographic Academy of “Fryderyk” Music 
Award (which he himself has received seven 
times). He was also a judge on many young 
composers’ competitions. He is a composer 
as well as conductor: from 2005 he is success-
fully leading the Warsaw-Prague Cathedral 
Choir, which was awarded the “Fryderyk” 
Music Award in 2016 in the Classical Music 
Category for Musica Caelestis DVD.

The soloists, Agata Kielar-Długosz and 
Łukasz Długosz, are graduates of the pres-
tigious Hochschule für Musik und Theater 
in Munich and have won many internation-
al music competitions. They are both per-
forming as soloists not only in Europe, but 
also around the world and Łukasz Długosz 
had the opportunity to perform in most 
prestigious concert halls, such as: Carnegie 
Hall, Konzerthaus in Vienna and Berlin and 
the Munich Philharmonic. He won many 
prizes, including one from the Minister of 
Culture and National Heritage, Gasteig-
Misukpreis, Zeit-Preis and Deutsche Stiftung 
Musikleben. In 2010 he debuted with the re-
nowned London Symphony Orchestra, with 
which he has recorded a  CD with Michael 
Colin’s concert. Agata Kielar-Długosz is also 
strongly tied with Munich. She is a member 
of the Bayerisches Symphonieorchester 
München and works closely with Münchener 
Kammerorchester and Bach Collegium 
München. She is also performing as a soloist 
with Poland’s best orchestras. These young 
artists have unique achievements, which will 
surely allow for an amazing, mesmerising 
effect when combined with Łukaszewski’s 
remarkable project.

You can find all the details on Polish 
Baltic Philharmonic’s website. Tickets for 
this and all other events can be purchased 
in ticket offices on Ołowianka and online at: 
www.filharmonia.gda.pl.

The concert is sponsored by the Minister of 
Culture and National Heritage, as part of the 
“Kolekcje” programme, “Zamówienia kom-
pozytorskie” priority, realised by the Institute 
of Music and Dance. 

PAW E Ł  ŁU K A S Z EWS K I  J E S T  J E D N Y M 
Z   N A J W Y B I T N I E J S Z YC H 
WS P Ó Ł C Z E S N YC H  P OL S K IC H 
KOM P OZ Y T ORÓW,  KT ÓR E G O  U T WORY 
W Y KO N Y WA N E  SĄ  DZ I Ś  N A 
C A ŁY M  Ś W I E C I E



ROK 2017 UPŁYNIE W POLSKIEJ 
FILHARMONII KAMERALNEJ 
SOPOT POD ZNAKIEM JUBILEUSZU 
35-LECIA ISTNIENIA.

TEKST Marta Borowska

5 2 – 5 3 K U L T U R A  /  C U L T U R E

szystko zaczęło się w  lutym 1982 
roku, kiedy z inicjatywy maestro 
Wojciecha Rajskiego powstał ze-

spół smyczkowy złożony z młodych, utalen-
towanych i pełnych entuzjazmu muzyków. 
Jego debiutancki występ, już jako Orkie-
stra Kameralna Wojciecha Rajskiego, miał 
miejsce w czerwcu w Teatrze Muzycznym 
w  Gdyni, a  kilka dni później kameraliści 
inaugurowali festiwal Schleissheimer Som-
mer w Monachium oraz 37. Festiwal Som-
merliche Musiktage Hitzacker. Orkiestra od 
samego początku zachwycała publiczność 
i  krytyków, co przyniosło zaproszenia do 

W najważniejszych europejskich sal koncer-
towych: Filharmonii Berlińskiej, sali Gasteig 
w Monachium, Gewandhaus w Lipsku, ham-
burskiej Musikhalle, paryskiej sali Pleyela, 
Musikverein w Wiedniu i Concertgebouw 
w Amsterdamie, a także na wszystkie znaczą-
ce niemieckie festiwale muzyczne. Z uwagi na 
coraz szerszy repertuar koncertowy, w 1984 
roku, orkiestra zmieniła nazwę na Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot. 

Pod koniec lat 80. kameraliści dawa-
li niemal 100 koncertów rocznie, głównie 
w Niemczech, ale także w innych krajach 
europejskich: we Francji, Austrii, Szwajcarii, 

35 LAT 
SOPOCKIEJ 
FILHAR MONII

Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, 
Luksemburgu czy Anglii. W 1987 roku Or-
kiestra wyjechała na 33 koncerty do Stanów 
Zjednoczonych, najważniejsze z nich odbyły 
się w John F. Kennedy Center w Waszyngtonie 
i Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Ze-
spół gościł również w dalekiej Azji – Orkiestra 
dwukrotnie odbyła tournée koncertowe po 
Chinach (w 1990 i 2016 roku), zaś w 1997 roku 
wraz ze znakomitym amerykańskim pianistą, 
laureatem Konkursu Chopinowskiego – Ke-
vinem Kennerem, koncertowała w Japonii. 
Spośród licznych wyjazdów koncertowych 
wyróżniało się tournée po Meksyku oraz kon-
certy na Wyspach Kanaryjskich.

Filharmonia miała zaszczyt koncerto-
wać z wieloma wybitnymi solistami. Wśród 
nich znajduje się m.in. Krystian Zimerman, 
z którym w 2014 roku zagrała tournée kon-
certowe po Niemczech oraz m.in. Mścisław 
Roztropowicz, Borys Pergamentschikow, 
Natalia Gutman, Irene Grafenauer, Sabi-
ne i Wolfgang Meyer, Guy Touvron, Misha 
Maisky, Raphael Oleg, Gil Shaham, David 
Geringas, Gary Karr, Ivo Pogorelić czy Alek-
sandra Kurzak. Sopocka Orkiestra z powo-
dzeniem łączy działalność kameralną z kon-
certami muzyki rozrywkowej i jazzowej. Na 
swoim koncie ma występy m.in. z Grzego-
rzem Turnauem, Marcinem Wyrostkiem, 
Wojciechem Staroniewiczem, Maciejem 
Miecznikowskim czy Jose Torresem y Hava-
na Dreams.

Zespół systematycznie gości na renomo-
wanych europejskich festiwalach, takich 
jak Schleswig-Holstein Musik Festival, Mec-
klenburg-Vorpommern, Rheingau Festival, 
Praska Wiosna, Weilburger Schlosskonzer-
te, Festival van Vlaanderen czy La Chaise-
Dieu. Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
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land, Spain, Belgium, the Netherlands, Sweden, Den-
mark, Luxembourg, and England. The orchestra went to 
the USA in 1987 for 33 concerts; the most important ones 
were held in the John F. Kennedy Center in Washington 
and in the Metropolitan Museum in New York. The mu-
sicians visited far Asia as well – they went on a music 
tour across China twice (in 1990 and 2016), and in 1997, 
they performed in Japan together with Kevin Kenner, an 
eminent American pianist and a laureate of the Chopin 
Competition. Out of numerous concert tours, a  tour 
across Mexico and concerts on the Canary Islands have 
been the most special ones.

The orchestra has had an honour to perform with 
a number of outstanding soloists, for example, Krystian 
Zimerman, with whom the musicians went on a concert 
tour across Germany, as well as Mścisław Roztropo-
wicz, Borys Pergamentschikow, Natalia Gutman, Irene 
Grafenauer, Sabine i Wolfgang Meyer, Guy Touvron, Misha 
Maisky, Raphael Oleg, Gil Shaham, David Geringas, Gary 
Karr, Ivo Pogorelić and Aleksandra Kurzak. The Sopot 
Orchestra successfully combines chamber performances 
with jazz and entertainment music. It has performed with, 
among others, Grzegorz Turnau, Marcin Wyrostek, Wo-
jciech Staroniewicz, Maciej Miecznikowski and Jose Torre-
sem y Havana Dreams.

The orchestra regularly performs at top European fes-
tivals, such as Schleswig-Holstein Musik Festival, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheingau Festival, Praska Wiosna, 
Weilburger Schlosskonzerte, Festival van Vlaanderen and 
La Chaise-Dieu. From the beginning, the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot has been appearing in concert halls 
nationwide. The orchestra has performed at Music Festival 
in Łańcut many times.

Since its founding, the Sopot Philharmonic has regu-
larly released records. The first analogue records came out 
already in 1983, with Wifon and Thorofon labels. PFK Sopot 
records can also be found in catalogues of top European 
record labels. In cooperation with the TACET record label, 
the orchestra completed its work on a series of all Ludwig 
van Beethoven’s symphonies. The Sopot Philharmonic has 
released over 60 records with classical music as well as with 
jazz and entertainment music arrangements.

These 35 years have passed really fast, and a lot has 
been achieved over this time. The orchestra has a lot of 
time and a sea of opportunities ahead, and given their 
potential, the musicians will surely take full advantage 
of it. So now we’re awaiting what the orchestra has in 
store for the future. 

od początku istnienia obecna jest w salach koncerto-
wych na terenie całego kraju - Orkiestra wielokrotnie 
gościła na Festiwalu Muzycznym w Łańcucie. 

Od początku swojego istnienia sopocka Filharmonia 
regularnie dokonuje nagrań płytowych. Pierwsze ana-
logowe płyty długogrające zostały zarejestrowane już 
w 1983 roku dla Wifonu i Thorofonu. Nagrania PFK Sopot 
można także odnaleźć w katalogach prestiżowych euro-
pejskich wytwórni muzycznych. W roku 2015 we współ-
pracy z wytwórnią TACET zakończyły się prace nad cy-
klem wydawniczym wszystkich symfonii Ludwiga van 
Beethovena. Orkiestra ma w swoim dorobku ponad 60 
płyt z nagraniami muzyki klasycznej, a także wydawnic-
twa z aranżacjami muzyki jazzowej i rozrywkowej.

35 lat minęło w PFK Sopot bardzo szybko, a tak wie-
le udało się w  tym czasie osiągnąć. Przed nią jeszcze 
mnóstwo czasu i  morze możliwości, które z  potencja-
łem kameralistów z pewnością zostanie wykorzystane 
w  najwyższym stopniu. Nie pozostaje nic innego, jak 
wyczekiwać tego, co przygotują dla melomanów w nad-
chodzącym czasie! 

ENGLISH

35 YEARS OF SOPOT PHILHARMONIC

In 2017, the Polish Chamber Philharmonic Sopot celebrates 35th 
anniversary of its founding.

It all began in February 1982, when a string ensemble 
composed of young, talented and enthusiastic musicians 
was set up on the initiative of maestro Wojciech Rajski. 
It made its debut already as Wojciech Rajski’s Chamber 
Orchestra in the Musical Theatre in Gdynia in June, and 
a few days later, the ensemble opened Schleissheimer 
Sommer Festival in Munich as well as the 37th Sommer-
liche Musiktage Hitzacker Festival. From the very begin-
ning, the orchestra has impressed the public and critics 
and, as a result, it has been invited to the greatest Europe-
an concert venues, such as the Berliner Philharmoniker, 
Gasteig in Munich, Gewandhaus in Leipzig, Musikhalle 
in Hamburg, Pleyela in Paris, Musikverein in Vienna and 
Concertgebouw in Amsterdam, as well as to all important 
German music festivals. The orchestra changed its name 
into the Polish Chamber Philharmonic Sopot in 1984 due 
to broadening of its concert repertoire. 

At the end of 1980s, the orchestra gave almost 100 
concerts a year, mainly in Germany, but also in other 
European countries, such as France, Austria, Switzer-
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PIERWIASTEK ŻEŃSKI 
LEONARDA COHENA
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Wyobraża sobie pani, jak Leonard Cohen we własnej 
osobie pojawia się na deskach Teatru Starego w Lublinie 
i śpiewa swoje piosenki? Jakby to było?
Na pewno bardzo klimatycznie. Bardzo chciałabym to zo-
baczyć. Niestety możemy to sobie tylko powyobrażać.

Odnoszę wrażenie, że Teatr Stary w Lublinie chyba 
pasowałby do tego repertuaru.
Zdecydowanie tak. W tym teatrze jest magia i pasja. To też 
wydarzyło się w zespole, w którym pracowałam. Dałam się 
porwać „Boogie Street” dlatego, że miałam szansę praco-
wać nad świetnym materiałem z fantastycznymi ludźmi. 
Wszystko razem zagrało. Okazało się, że materiał daje ol-
brzymie możliwości. Duże znaczenie miał fakt, że były to 
te mniej znane piosenki Cohena, że nie byliśmy zdomino-
wani i przytłoczeni wielokrotnymi wykonaniami tych naj-
większych przebojów. Ważne też było, że to jest spektakl, 
że są w nim również kwestie mówione, wiersze, fragmenty 
prozy przedstawiane głównie przez Wojtka Leonowicza, 
mojego scenicznego partnera, w sposób ciekawy, inten-
sywny, czasem lekki, czasem dobitny, czasem dowcipny. 
Część scen eksponuje duże poczucie humoru mistrza za-
warte w jego tekstach. Nadaje to sztuce lekkości, czasem 
siły, czasem oddechu. Daje poczucie zharmonizowanej 
spójnej całości. Spektakl jest tak świetnie wyreżyserowa-
ny przez Iwonę Jerę, że te 100 minut mija nam nie wiado-
mo kiedy. To żywa historia, którą wspólnie z publiczno-
ścią przeżywamy. Widzimy, że widowni też się nie dłuży. 
Wszytko jest zagrane na żywo przez znakomity zespół mu-
zyków pod kierownictwem Piotra Selima. Ja śpiewam 

z dwoma wokalistkami – Sylwią Lasok i Magdą Celińską. 
To też było dla mnie olbrzymie wyzwanie i szkoła, bo nigdy 
nie śpiewałam z innymi wokalistkami w głosach. Trzeba to 
było dobrze przygotować i wykazać się dużym zdyscypli-
nowaniem. Wcześniej byłam panią sceny i każdą piosenkę 
mogłam sobie pozmieniać zależnie od emocji. Tutaj robi-
liśmy wszystko wspólnie. Wkładaliśmy w to dużo serca, 
a materiał dawał nam szansę na rozmach i urozmaicenie. 
Deski teatru i ogólna aura tej sceny sprzyjały przeżywa-
niu. Uwielbiam teatry, zwłaszcza stare, gdzie te wszystkie 
kulisy są takie skomplikowane, mają swoje zakamarki, 
zapadnie, piwnice...To osobny świat. To, co pokazujemy 
publiczności, to tylko efekt końcowy zgrania wielu czyn-
ników. Składa się na niego nasza praca i nasze przeżycia. 
Stworzyliśmy coś, co jest przepuszczone przez nasze emo-
cje, serca i pasje. Pracowitość jest jednym z dodatków. Mile 
widzianym (śmiech).

Nie czuła się pani z tym wszystkim jak debiutantka? Czy 
to, że trzeba się było trzymać scenariusza, że nie można 
było dowolnie interpretować piosenek w zależności od 
nastroju, nie wiązało rąk?
Wszystko ma plusy i minusy. Trzeba się oczywiście zdy-
scyplinować, ale nie oznacza to, że każdy spektakl jest taki 
sam. Zdecydowanie nie. Wojtek Leonowicz, profesjonalny 
aktor z dużym talentem i wielkim doświadczeniem, poka-
zywał mi jak można odkrywać pewne rzeczy, by zagrać za 
każdym razem inaczej, jednocześnie nie lekceważąc sce-
nariusza i wszystkich wcześniejszych ustaleń. Można dać 
się ponieść, dać się nakręcić przez partnera, pójść o krok 

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA A.Powierża/Universal Music Polska

WSZYSCY ZNAMY RENATĘ PRZEMYK. WSZYSCY ZNAMY UTWORY LEONARDA 
COHENA. ALE CZY ZNAMY UTWORY LEONARDA COHENA ŚPIEWANE PRZEZ 
RENATĘ PRZEMYK? TĘ NIECODZIENNĄ INTERPRETACJĘ MOŻEMY TERAZ 
POZNAĆ DZIĘKI ALBUMOWI „BOOGIE STREET”, BĘDĄCEGO MUZYCZNYM 
ZAPISEM SPEKTAKLU POD TYM SAMYM TYTUŁEM. WŁAŚNIE Z RENATĄ 
PRZEMYK ROZMAWIALIŚMY O PŁYCIE, COHENIE I SAMYM SPEKTAKLU.
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dalej opierając się na podstawowych wyznacz-
nikach scenariuszowych. Ale cały czas być 
w roli. Dużo się nauczyłam. Pierwszą część 
nauki odebrałam wiele lat temu przy mojej 
roli w „Terapii Jonasza” w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie. Ta rola też była i mówiona, i śpie-
wana, i tańczona. Poznałam pierwsze tajniki 
tego zawodu. Dowiedziałam się, że można na 
scenie robić kilka rzeczy naraz i nie wypaść 
z roli, kontynuować zamierzoną wizję posta-
ci. Do tego dochodziły szybkie przebrania za 
kulisami, bo miałam pięć różnych kostiu-
mów. Trzeba mieć zakodowane, z  której 
strony wyjść, jakie ma być światło, jak się 
pokazać. Wszystko ma znaczenie. To olbrzy-
mia przygoda, a jednocześnie nauka tego, 
jak wiele można z siebie dać, w  jakich ra-
mach można się poruszać, jak wpływają na 
to reakcje publiczności.

Wróćmy do początku przygody z „Boogie 
Street” i Leonardem Cohenem. Proszę mnie 
poprawić jeśli się mylę, ale wydaje mi się, 
że to nie było tak, że przyjęła pani ofertę 
wzięcia udziału w tym spektaklu od razu.
To prawda (śmiech). Musiałam się troszeczkę 
zastanowić. Moja pierwsza reakcja była taka, 
że mimo pięknych piosenek mądrego autora, 
który pisał po mistrzowsku, mimo pięknych 
melodii, głębi i świetnych tekstów miałam 
wątpliwości czy ja do tego pasuję. Poza tym 
największe utwory Cohena były już wielo-
krotnie zaśpiewane i zagrane przez różnych 
artystów – to zawsze było dla mnie argumen-
tem bardziej przeciw, niż za. Nie chciałam 
być kolejnym odtwórcą. Okazało się jednak, 
że w spektaklu znajdą się te mniej znane pio-
senki. Te, które nie zostały jeszcze przemie-
lone przez setki wykonań, więc można w nich 
było pokazać siebie. Aranżacje robił Krzysztof 
Herdzin i zrobił je w sposób mistrzowski – wy-
eksponował melodyjność tych piosenek, nie 
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nym z nich udało się nawet uratować oklaski. 
W reszcie trzeba było dokonywać cięć, bo od 
razu wchodziły teksty.

Kiedy dokładnie zapadła decyzja o tym, że 
nagrywacie?
Premiera spektaklu odbyła się 24 września, 
niemal równolegle z urodzinami Leonarda 
Cohena. Mieliśmy grać osiem razy, na życze-
nie widzów doszły jeszcze dwa. Po pierwszych 
trzech spektaklach zapadła decyzja, że nagry-
wamy. Pani dyrektor teatru wykonała szybki 
telefon do ekipy nagrywającej. Okazało się, że 
mogą, mają wolne terminy. Wszystko nastąpi-
ło błyskawicznie.

Śmierć Cohena też miała wpływ na tę 
decyzję?
Nie. To był koniec września, kiedy podjęliśmy 
decyzję i nastąpiła rejestracja. Cohen odszedł 
w listopadzie. Daniel Wyszogrodzki, tłumacz 
i autor scenariusza, był z nim w kontakcie 
w trakcie przygotowań do spektaklu. Cohen 
brał też udział w wyborze tekstów i piosenek. 
Zależało mu na tym, żeby to były te mniej 
znane utwory i dokładnie z „Księgi tęsknoty”. 
Dostaliśmy od niego błogosławieństwo, co 
nas bardzo cieszyło i sprawiało, że pracowali-
śmy z jeszcze większym zaangażowaniem. To 
miało znaczenie, że jesteśmy zaakceptowani. 
To był zresztą równolegle z jego  płytą ostat-
ni projekt Cohena. Byliśmy przekonani, że 
mimo zaawansowanego wieku jest w świetnej 
formie. Jego odejście było dla nas olbrzymim 
zaskoczeniem. 

Podczas przygotowań do spektaklu 
zapoznawała się pani z materiałami o nim 
oraz z jego twórczością. Ile Cohena dało się 
w ten sposób poznać?
Ciekawe było to, że on nigdy nie starał się ucho-
dzić za idealnego, nie wybielał się. Dla niego 
było naturalne, że człowiek popełnia błędy, że 
czasem rani innych, że nie wszystkie decyzje 
są dobre dla wszystkich, że każdy ma swoją 
drogę, a najistotniejsze w tym wszystkim jest 
odnaleźć swoją własną, kierować się sercem, 
pasją, starać się pogłębiać własny duchowy 

odbierając głębi, a jednocześnie rozjaśnił je 
trochę. Jak sam mówił, chciał je nieco „od-
smucić”. Wiele piosenek Leonarda Cohena 
ma taki rys smutku.

On sam chyba też lubił się tak przedstawiać 
– czarno-białe zdjęcia, koszula, prochowiec.
Musiało być mrocznie i po męsku. A w tych 
piosenkach jest naprawdę wiele możliwości. 
Pokazane nieco inaczej nabierają nowych zna-
czeń, sensów. Sam wspominał, że lubi jak ko-
biety śpiewają jego piosenki. Pojawił się więc 
nowy aspekt. Element żeński w jego piosen-
kach jest bardzo bogaty i ciekawy. Nie zdecy-
dowaliśmy się na zmianę płci podmiotu lirycz-
nego, bo nie było kompletnie takiej potrzeby. 
Razem z Wojtkiem Leonowiczem stanowimy 
na scenie całość, pełnię. Każdy człowiek skła-
da się z elementów męskich i żeńskich, więc 
sam mistrz i  jego pieśni są dla mnie pełne 
dopiero wtedy, kiedy się je potraktuje cało-
ściowo. Przy tym moim emocjonalnym śpie-
waniu, przy tych aranżacjach, towarzystwie 
Wojtka i szalonej reżyserii Iwony Jery, która 
jest znana z niekonwencjonalnego podejścia 
do sztuki scenicznej, to wszystko żyje, jest 
intensywne i  spójne. Jest blues, jest balla-
da, jest piosenka country, ale są też protest 
songi i momenty komediowe. Wszystko jest 
bardzo energetyczne. Publiczność to świet-
nie odebrała i na jej życzenie jest ta płyta. Nie 
było decyzji o nagraniach dopóki nie odbyły 
się pierwsze spektakle i publiczność nie za-
częła się domagać płyty pytając, gdzie można 
ją kupić, kiedy będzie, czemu jeszcze nie ma. 
Spontanicznie zdecydowaliśmy, że pozostałe 
spektakle nagramy. Okazało się, że z trzech 
spektakli i dwóch prób możemy zrobić płytę. 
Zależało nam, żeby zachować emocje, które 
wyzwalają się w trakcie grania przed publicz-
nością. Ku mojemu zaskoczeniu większość 
nagrań na płycie pochodzi ze spektakli. W jed-

„BOOGIE STREET”      
Renata Przemyk śpiewa piosenki 
Leonarda Cohena
Wydawca: Agora / Teatr Stary w Lublinie
Premiera 27 stycznia 2017





rozwój. Być coraz bardziej świadomym, coraz 
mniej obojętnym. To było chyba najistotniej-
sze w jego drodze. Wiecznie poszukiwał speł-
nienia. Nawet kiedy popełniał błędy – wiado-
mo, że były używki, alkohol, inne intensywne 
poszukiwania siebie, celu, miłości i sensu. Ale 
tak miało być. Każdy z nas poszukując wła-
snej drogi idzie nią pierwszy i ostatni raz. Nie 
jest ona zatem wolna od błędów. Ważne, żeby 
wyciągać z nich wnioski, żeby ona pogłębiała, 
wzbogacała duchowo. Nie ma ideałów. Cohen 
idealnie połączył tradycję judaistyczną z bud-
dyjską. Bóg zawsze mu towarzyszył w życiu, 
ale Cohen jednocześnie starał się wzbogacić 
swoje człowieczeństwo o harmonię, o spokój. 
O to, co w tej buddyjskiej filozofii jest najmoc-
niejsze. Tylko w spokoju człowiek jest w stanie 
wyciągnąć z siebie jeszcze więcej. Jego życie 
daje dużo do myślenia. Cohen był tak cieka-
wym artystą i człowiekiem, że niewątpliwie 
warto poświęcić trochę czasu i wyciągnąć coś 
z tego dla siebie. 

ENGLISH 

LEONARD COHEN’S FEMALE ELEMENT

We all know Renata Przemyk. We all know 
Leonard Cohen’s songs. But do we know Lonard 
Cohen’s songs sung by Renata Przemyk? We can 
now experience this unique interpretation through 
the Boogie Street album, which is a musical 
recording of a theatre production under the same 
title. We spoke with Renata Przemyk about the 
album, Cohen and the production.

Can you imagine Leonard Cohen himself 
showing up on the stage of Lublin’s Teatr 
Stary and singing his songs? What would 
that be like?
Surely extraordinary. I  would love to see 
that. But, unfortunately, we can only dream.

I feel that Lublin’s Teatr Stary would 
accommodate him well.
Definitely. There are magic and passion in 
this theatre. This is also what happened 
in the group I was working with. I got car-
ried away by Boogie Street because I had 
a  chance to work on great material with 
amazing people. Everything went well to-
gether. It turned out that the material gives 
great possibilities. It was significant that 
they were less-known songs by Cohen, that 
we were not dominated and overburdened 
with numerous performances of these piec-
es. It was also important that this is a per-
formance: there are monologues, poems, 
fragments of prose performed usually by 
Wojtek Leonowicz, my acting partner, in an 
interesting, intense way - sometimes light, 

sometimes to the point, sometimes through 
humour. Some of the scenes show the mas-
ter’s sense of humour, which he has put into 
his lyrics. This makes the play light, some-
times strong, sometimes allows it to breath. 
It makes it a harmonized whole. The perfor-
mance is so well directed by Iwona Jera that 
100min go by unnoticed. It is a  live story 
which we experience with the audience. We 
can see that the audience is entertained. 
Everything is played live by a great band of 
musicians under Piotr Selim’s leadership. 
I am singing with two singers: Sylwia Lasok 
and Magda Celińska. This was also a great 
challenge and lesson for me, because I have 
never sung with other singers in voices. 
This had to be prepared and we had to have 
a lot of discipline. I used to be the queen of 
stage and I could change any song depend-
ing on the emotion. Here we did everything 
together. We put our hearts into it and the 
material allowed us to go wide and with va-
riety. The theatre’s stage and the general 
aura of this scene aided emotion. I love the-
atres, especially old ones, where the back-
stage is so complicated, full of corners, 

lifts, basements… This is a different world. 
What we show the audience is just the end 
effect of combining different elements. It 
is composed of our work and experiences. 
We have created something that is filtered 
through our emotions, hearts and passions. 
Work is just an added bonus. An appreciat-
ed one. (laughs)

Did you feel a bit like a debuting actress? 
Did the fact that you had a script, 
that you could not interpret the songs 
according to your mood limit you?
There are always pluses and minuses. 
Naturally, you have to be disciplined, but that 
does not mean that every performance is 
identical. Definitely not. Wojtek Leonowicz, 
a professional actor with great talent and 
immerse experience, showed me how you 
can uncover certain things to play them dif-
ferently each time while still respecting the 
script and previous decisions. You can get 
carried away, inspired by your partner, go 
a step further while basing everything on 
the primary script. And still be in the role. 
I have learned a lot.
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We have spontaneously decided that we will record 
the remaining shows. It turned out that we can make an 
album out of three performances and two rehearsals. 
We wanted to keep the emotions which come into play 
when performing in front of an audience. It came to me 
as a surprise that most recordings on the album come 
from performances. In one of them we even managed 
to save the applause. In the rest we had to make cuts be-
cause texts followed immediately.

When exactly was the decision to record made?
The show’s premiere took place on September 24th, al-
most on the day of Leonard Cohen’s birthday. We were 
supposed to play eight times, but, to meet the audiences 
wishes, we did twice more. After the first three shows we 
decided to record. The theatre’s director made a quick 
call to the recording team. It turned out that they had 
open slots. Everything happened really quickly.

Did Cohen’s death influence this decision?
No. It was late September when we made the decision 
and registered. Cohen passed away in November. Daniel 
Wyszogrodzki, translator and script writer, was in touch 
with him when preparing the performance. Cohen also 
participated in selecting the texts and songs. He want-
ed them to be the less-known ones and particularly the 
ones from the Book of Longing. We received his bless-
ing, which made us very happy and motivated us to work 
harder. It was important to get his acceptance. This was 
also at the same time of his last album, Cohen’s last proj-
ect. We were sure that, despite his old age, he is in great 
form. His passing was a huge surprise to us.

While preparing for the play you were working with 
materials about him and his work. How much of Cohen 
were you able to meet and understand from that?
Interestingly, he never tried to be seen as perfect, he 
never made excuses. For him it was natural that peo-
ple make mistakes, that you sometimes hurt others, 
that not all decisions are good for everyone, that every-
one has their own path. Most importantly, though, you 
should find your own way, follow your heart, passion, 
try to develop spiritually to be more aware, less indiffer-
ent. This was probably the most important thing in his 
path. He always searched for fulfilment. Even when he 
was making mistakes. Obviously, there were narcotics, 
alcohol, and other intense ways of searching for your-
self, for a goal, for love and meaning. But this is how it 
was supposed to be. When looking for our route we are 
all walking our path for the first and last time. And so it 
is not free of error. But it is important to draw conclu-
sions from it, to deepen it, to grow spiritually. There is 
no perfection. Cohen successfully merged Judaic and 
Buddhist traditions. God was always present in his life, 
but Cohen wanted to enrich his humanity with harmony 
and calmness. With what is the strongest in Buddhism. 
Only in calmness is a person able to push himself even 
further. His life makes us think. Cohen was an interest-
ing artist and person, it is definitely worth to look at him 
closer and learn something from him. 

My first lesson was through my role in Terapia 
Jonasza in Chorzow’s Teatr Rozrywki. That part was 
also spoken, and sung, and danced. I familiarised my-
self with the trade. I found out that you can do few things 
at the same time on stage and not get out of character, 
continue with the character’s vision. And there were 
quick costume changes backstage, I had five different 
costumes. You have to know which side to exit on, what 
the lighting is supposed to be, how to present yourself. 
Everything is important. It is a great adventure and, at 
the same time, a lesson in how much you can give, stay 
within what boundaries and how does that influence the 
audience.

Let us go back to the beginning of your adventure 
with Boogie Street and Leonard Cohen. Correct me if 
I am wrong, but I thought that you have not instantly 
accepted an offer to star in this performance.
That is true. (laughs) I had to think about it for a bit. 
My first reaction was that, despite beautiful songs by 
a smart author who wrote masterpieces, despite beau-
tiful melodies, depth and great lyrics, I doubted if I was 
a good fit. Especially since Cohen’s biggest hits were 
already sung and played many times, by various artists 
(for me this was always more of an “against” than “for” 
argument). I did not want to do the same thing. It turned 
out, though, that the performance will have less-known 
songs. Those, which have not yet been twisted in hun-
dreds of ways, so there was a chance to show yourself 
through them. Krzysztof Herdzin worked on the music 
and he did that amazingly: he exposed their melody, 
not taking away from their depth and, at the same time, 
made them a bit lighter. Like he said, he wanted to make 
them “less sad”. Leonard Cohen’s songs are often tinted 
with sadness.

He also seemed to like to portray himself that way: 
black and white photographs, shirt, dustcoat…
It had to be dark and manly. But the songs can be 
shown in many ways. When showed differently they 
gain new meanings, sense. He mentioned that he likes 
when women sing his songs. A  new element came 
into play. The female element in his songs is very rich 
and interesting. We did not change the lyrical gender 
because there was no need for that. When on stage 
Wojtek Leonowicz and I form one whole. Each per-
son has a male and female element and so the mas-
ter himself and his songs are only complete when you 
treat them as such. With my emotional singing, with 
the changes, with Wojtek and the crazy directions 
of Iwona Jera (who is known for her unconvention-
al approach to scene art) it all gains life, is intensive 
and harmonious. There is blues, a ballade, a country 
song, but there are also protest songs and comedy el-
ements. It is all very energetic. The audience received 
it very well and asked for the album. There were no 
decisions made to record one until first performanc-
es took place and the audience started demanding an 
album, asking where they can buy one, when will it be 
available, why it is not.

L U D Z I E  /  P E O P L E6 0 – 6 1





NORMAN OHLER, „TRZECIA RZESZA NA HAJU. 
NARKOTYKI W HITLEROWSKICH NIEMCZECH”, 
WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, POZNAŃ 2016.

Znarkotyzowani przywódcy znarkotyzowanego narodu, 
którego najbardziej bezwzględną częścią jest znarkotyzo-
wana armia. Nie, to nie jest reklama oszalałej strzelanki 
internetowej, tylko opis III Rzeszy z książki Normana 
Ohlera. Przyznaję, że czyta się ją jednym tchem, choć jed-
nocześnie dech z przerażenia zapiera.

Niemcy jeszcze w epoce przedhitlerowskiej stały się 
liderem światowego przemysłu farmaceutycznego, spe-
cjalizując się w opiatach. W latach 1925-30 wyproduko-
wały 40 procent światowej morfiny, opanowały też 80 
procent światowego rynku kokainy. Po dojściu do wła-
dzy Adolf Hitler (sam potężnie uzależniony od środków 
odurzających) podjął sprzeczne decyzje: z jednej strony 
rozpoczął walkę z narkotykami, jawiącymi mu się jako 
środek, którym „zdeprawowani, nihilistyczni Żydzi” 
chcieli rzekomo osłabić ducha i ciało narodu niemiec-
kiego, z drugiej zaś – poszukiwał środków farmakolo-
gicznych, które tego ducha wzmocnią. Efektem tego 

oczekiwania było wprowadzenie na rynek preparatu 
o nazwie pervitin, którego składnikiem czynnym była 
metaamfetamina, czyli crystal meth.

Niemcy oszaleli na punkcie pervitinu. Podwyższał 
motywację, redukował stres, zwiększał apetyt seksual-
ny. Społeczeństwo nastawione za sukces potrzebowało 
środka, który pozwalał przekraczać granice ludzkich 
słabości. „Żyjemy w czasach wymagających dużej dawki 
energii” – pisał, zachwalając pervitin, jeden z prominent-
nych niemieckich lekarzy. Brali go wszyscy, mężczyźni 
i kobiety, na rynek wprowadzono nawet nowe rodzaje pra-
linek z metaamfetaminą. O skutkach ubocznych nikt nie 
chciał słyszeć.

A kiedy Niemcy napadły na Polskę, setki tysięcy żołnie-
rzy Wermachtu połknęły w czasie kampanii dziesiątki mi-
lionów tabletek pervitinu. Rok później naszprycowani me-
taamfetaminą hitlerowcy rozjechali Francję w natarciu 
tak szybkim, jakie tylko mogli przeprowadzić żołnierze na 
haju. „Nasi żołnierze zostali zwyciężeni przede wszystkim 
dlatego, że myśleliśmy z opóźnieniem” – pisał francuski 
historyk Marc Bloch. – „Niemcy zachowywali niemiły 
zwyczaj pojawiania się tam, gdzie ich być nie powinno.” 

ENGLISH

ADOLF H.’S BREAKING BAD

Drugged leaders of a drugged nation whose most ruthless 
part is a drugged army. Well, it's not a mad shooter ad, 
but a description of Nazi Germany according to Norman 
Ohler's publication. I must admit that this gripping book 
took my breath away.

Even in the pre-Hitler era, Germany became the le-
ader of the pharmaceutical industry, specialising in opia-
tes. In 1925–1930, the country produced 40% of morphine 
in the world, it also had an 80% share in the cocaine mar-
ket. When Adolf Hitler rose to power (he himself being ho-
pelessly addicted to drugs), he made some contradicting 
decisions: on one hand, he began a fight against drugs, 
regarded as a tool of “corrupted, nihilist Jews” used to we-
aken the mind and spirit of the German nation, and on the 
other hand, he sought pharmaceuticals to reinforce that 
spirit. As a consequence of his actions, Pervitin, a phar-
maceutical containing methamphetamine – crystal meth 
– was brought onto the market.

Germans went crazy over it. It increased motivation, 
reduced stressed, boosted libido. The success-oriented 
society needed a pharmaceutical that would allow bor-
ders of human weaknesses to be surpassed. “The times we 
live in require a lot of energy”, one of prominent German 
doctors wrote, recommending Pervitin. Everybody took 
it, men and women; a new type of pralines containing 
methamphetamine was introduced onto the market. 
Nobody wanted to know its side effects.

And when Germany attacked Poland, hundreds of tho-
usands Wehrmacht soldiers took tens of millions of such 
pills during their campaign. A year later, the Nazis, drug-
ged up to the eyeballs, destroyed France in such a fast 
and short attack that could be carried out only by stoned 
soldiers. “Our soldiers were defeated mainly because we 
were slower in thinking,” Marc Bloch, a French historic, 
said. “Germans appeared in the most inconvenient and 
unfortunate places where they shouldn't appear at all.” 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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WIDZENIE 
MARTY N Y 
MERKEL



pośród wszystkich oferowanych nam 
przez rok pór najbardziej lubię przed-
wiośnie. Zapach odchodzącej zimy czuć 

wtedy w powiewach wiatru, a nadchodzącą 
wiosnę widać w  nieśmiałych jeszcze pro-
mieniach słońca. Myślę wtedy o Botticellim. 
O jego Primaverze, Wenus i Judycie. O tym, 
że wiosna jest kobietą. 

Akobieta wiosną. Jako początek wszyst-
kiego i synonim narodzin. Jesteśmy wyjąt-
kowe i  niezastąpione i  nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości. Kochamy intensyw-
niej, mamy wyostrzone zmysły, inaczej 
okazujemy tłoczące się w nas emocje. Może 
to przypadek, ale czy to nie z powodu tej 
ogromnej wrażliwości mamy tak szczegól-
ną zdolność odbioru piękna? Potrafimy 
godzinami wpatrywać się w krajobraz za 
oknem – słoneczny, deszczowy, zasypany 
śniegiem i  liśćmi, ładny, brzydki, każdy. 
I wtedy, w przeważającej liczbie przypad-
ków (tak 95%) pragniemy ten widok uwiecz-
nić. Biegniemy po telefon i  pstrykamy, 

W I D Z E N I E  M A R T Y N Y  M E R K E L

ZUZANNA  
CISZEWSKA
 
Historyk Sztuki. W muzeach widzi wiszące 
na ścianach worki pieniędzy. Z pasji poluje na 
młode talenty wierząc w przyszłość dzisiejszego 
malarstwa. Za dnia zbiera rzemiosło artystyczne, 
a w nocy szlifuje to pisarskie. Patrzy, widzi, 
wnioskuje i później lubi się tym dzielić.

S

piszemy ckliwe wiersze i kolorowe notatki 
w pamiętniku i żałujemy, że nie możemy 
sięgnąć po pędzle. Bo Bozia obdarowała 
nas szeregiem licznych talentów, zapomi-
nając kompletnie o tych plastycznych. Jeśli 
jednak dane jest wam pięknie malować, to 
na litość boską, łapcie za farby i inspirujcie 
się pejzażami Martyny Merkel.

Niektórzy lubią wszystko, co oczywi-
ste, także w malarstwie. Widziany dom ma 
być domem, człowiek człowiekiem, morze 
morzem, a łąka łąką. Nie pozostawiając so-
bie wiele miejsca na wyobraźnię czują się 
bezpieczni wiedząc, że mają do czynienia 
z rzeczywistością i rozumem. Nigdzie nie od-
latują, w niczym się nie zatapiają, nie muszą 
zatem dopatrywać się drugiego dna i mają 
święty spokój. Martyna jest z tych, którzy nie 
pozbawiają się głębszej wrażliwości, jakby 
z góry wiedząc, że jeśli spojrzy przez okno 
i zobaczy wszystko dokładnie takim, jakie 
jest, cały ten proces widzenia nie będzie miał 
sensu. Przecież nie dostaliśmy wzroku w pre-
zencie po to, by być ślepym na to, co trochę 
ukryte. Martyna patrzy więc kolorami, świa-
tłem i kształtami, mrużąc oczy i pozwalając 
im łączyć się i przenikać, tworzyć gotową, 
nieuchwytną kompozycję. Wydobywa z na-
tury całą jej urodę, wszystkie tkwiące w niej 
tajemnice i powody do wzruszeń. Dom jest 
domem, morze morzem, a łąka łąką. Jej do-
mem, jej morzem i jej łąką. 

W sztuce Martyny Merkel czuję wiosnę 
w pełni. Ciepłą, pachnącą ziemią i pełną 
barw, za którymi tęskni się zimą. Lubię pa-
trzeć na jej obrazy i uśmiechać się na myśl, 
że nawiązuję z nimi jakąś siostrzaną więź. 
Koniec końców zawsze szczególnie związu-
ję się z rzeczami, które są bliskie naturze, 
także mojej. Warto patrzeć uważniej, to nie 
takie trudne, w końcu my kobiety zawsze 
dopatrujemy się drugiego dna. 

W Y D OBY WA  Z   N AT U RY  C A Ł Ą 
J E J  U RODĘ,  WS Z YS T K I E 
T K W I ĄC E  W   N I E J  TA J E M N IC E 
I   P OWODY  D O  WZ RU S Z E Ń. 
D OM  J E S T  D OM E M , 
MOR Z E  MOR Z E M ,  A   Ł Ą K A 
Ł Ą K Ą .  J E J  D OM E M ,  J E J 
MOR Z E M  I   J E J  Ł Ą K Ą . 
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MARTYNA MERKEL - jest absolwentką Wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studio-
wała na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom 
z malarstwa obroniła w 2014 roku w pracowni 
prof. Stanisława Kortyki oraz z pracowni Ma-
larstwa Architektonicznego i Sztuki w Prze-
strzeni Publicznej u prof. Adama Chmielowca. 
Autorka brała udział w wystawach oraz kon-
kursach w Polsce i zagranicą. 

ENGLISH 

MARTYNA MERKEL’S VISION

Early-spring is my favourite season of the 
year. You can feel the scent of depart-
ing winter in the air and see the upcoming 
spring in the shy rays of sun. I think about 
Botticelli then. About his Primavera, Venus 
and Judith. About spring being a woman.

And women being spring. The begin-
ning of everything and the synonym for 
birth. There is no doubt that we are unique 
and irreplaceable. We love harder, our 
senses are sharper, we show emotions dif-
ferently. Maybe it is just a coincidence but 
are we not able to experience beauty be-
cause we are so sensitive? We can stare out 
the window for hours, looking at the sun, 
rain, snow and leaves, beauty, ugliness, ev-
erything… And then most of us (about 95%) 
want to keep it forever. We get our phones 
and snap away, write emotional letters and 
colourful entries in our diaries. We regret 
that we cannot reach for brushes. Because 
God has given us many talents, completely 
forgetting about painting. But, if you can 
paint, grab your brushes and get inspired 
by Martyna Merkel’s landscapes.

Some people like everything to be ob-
vious, even in painting. A house should be 
a house, a human a human, a sea a sea and 
a meadow a meadow. Not leaving anything 
for the imagination they feel safe because 
they are facing reality and reason. They 
do not fly away, they do not drown, they do 
not have to look for another meaning and 

allows the sights to merge together, tres-
pass each other, form a ready, untouch-
able composition. She takes their beauty, 
mystery and emotion. A house is a house, 
a sea is a sea and a meadow is a meadow. 
He house, her sea and her meadow.

You can feel spring in Martyna Merkel’s 
work. Warm, smelling of earth, full of co-
lour that you miss during winter. I  like 
looking at her landscapes and smiling, 
thinking that I  am somehow connected 
with them. In the end I  always tie myself 
to things that are close to nature, even just 
my nature. It is worth to look closer, it is 
not that difficult. After all, us women we 
always look for another meaning.

MARTYNA MERKEL - is a graduate of the 
Wrocław Academy of Fine Arts. She studied 
at the department of Painting and Sculpture. 
She graduated in 2014 from prof. Stanisław 
Kortyka’s studio and prof. Adam Chmielowiec’s 
studio of Architectural Painting and Public-
-Space Art. She participated in exhibitions and 
competitions in Poland and abroad. 

they can be calm and composed. Martyna 
is one of those people who nurture her 
deeper sensitivity, as if knowing that if she 
looks out the window and sees everything 
for exactly what it is the whole process 
of looking will be pointless. After all, we 
were not given sight to be blind for what 
is hidden. Martyna looks through colours, 
light and shape. Narrowing her eyes she 

W   S Z T UC E  M A RT Y N Y 
M E R K E L  C Z UJ Ę  W IO S N Ę 

W   PE Ł N I.  C I E PŁ Ą , 
PAC H NĄC Ą  Z I E M I Ą  I   PE Ł NĄ 

BA RW,  Z A  KT ÓRY M I 
T Ę S K N I  S I Ę  Z I M Ą .

Więce j  na anywhere . p l
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PRZEPIS 
NA LOFT

TEKST Lucyna Kołodziejska ZDJĘCIA foto&mohito

P R Z E P I S  N A  L O F T

BUDUJEMY CORAZ TO NOWSZE OSIEDLA, DEWELOPERZY W TRÓJMIEŚCIE WIELE INWESTYCJI 
SPRZEDAJĄ NA PNIU. WIĘKSZOŚĆ OSIEDLI UTRZYMANA JEST WE WSPÓŁCZESNEJ STYLISTYCE, 
NIE NAWIĄZUJĄCEJ DO POPRZEDNICH EPOK. A PRZECIEŻ MOŻNA TEŻ INACZEJ.



od hasłem „nowoczesny” kryje się mnogość róż-
norakich stylistyk, od dużej ilości szkła, stali i bieli 
począwszy, po wnętrza, w których mamy elementy 

retro, meble vintage połączone sprytnie z nowoczesnym 
wykończeniem.

Warto połączyć kilka akcentów retro z nowoczesnym 
wykończeniem wnętrza. Spowoduje to, że nie będzie się 
ono starzało z biegiem lat, a wręcz przeciwnie – uzyska po-
nadczasowość, będzie otwarte na zmiany, wraz z wymianą 
mebla na nowy nie posypie się cała misternie utkana ukła-
danka elementów wykończeniowych. Taki miał też być 
dom moich kolejnych inwestorów.

Poznałam ich tuż po narodzinach ich córki Zosi, dobre 
kilka lat temu. Zawsze rozmawiało nam się dobrze o ich 
i moich planach na kolejne podróże i pomysłach na ży-
cie. I tak podczas jednej z rozmów powstał pomysł na ich 
dom. Ponad 130-metrowe mieszkanie, którego posiadacza-
mi się stali, miało wspaniały widok na Gdyńskie Redłowo 
i powstało w nowo wybudowanym budynku.

Chcieliśmy nawiązać do nowojorskich loftów, kusiły 
nas betonowe ściany, blaty z OSB i meble z europalet, ale 
jednocześnie eleganckie elementy wykończenia, takie 
jak bardzo wysokie drzwi do pomieszczeń, biokominek 
w eleganckim klasycyzującym portalu i wysmakowa-
ne baterie łazienkowe. Trzeba było jednocześnie uważać, 
aby wnętrze nie stało się zbyt klasyczne, dodając betonowe 
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P OD  H A S Ł E M  „ N OWO C Z E S N Y ” 
K RYJ E  S I Ę  M N O G O Ś Ć 

RÓŻ N OR A K IC H  S T Y L I S T Y K , 
OD  DUŻ E J  I L O Ś C I  S Z K Ł A , 

S TA L I  I   B I E L I  P O C Z ĄWS Z Y, 
P O  W N Ę T R Z A ,  W   KT ÓRYC H 
M A M Y  E L E M E N T Y  R E T RO...

LUCYNA 
KOŁODZIEJSKA
 
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia 
się w jej życiu nieustannie. Zawodowo architekt 
wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz „Fabryka wnętrz”. 
We wnętrzach, które projektuje, takie kontrasty 
pojawiają się niejednokrotnie. Prywatnie od 
podobnych kontrastów nie stroni.

okładziny ścian, wielkoformatowe nowoczesne płytki na 
podłodze, szarą współczesną kanapę i żarówki na kablu 
jako oświetlenie.

Zakład prefabrykacji betonu, z którym współpracuję 
od lat, wykonał dla nas słupy do wnętrza, które specjalnie 
mają lekko podniszczone krawędzie i obłupane narożniki. 
Inwestorzy samodzielnie wykonali tymczasową szafkę pod 
umywalkę w łazience – zbite ze sobą deski jako blat i nogi 
z drewna z odzysku sprawdziły się stylistycznie na tyle, że 
zdecydowaliśmy się je pozostawić. Grzejnik w kuchni to 
prawdziwe arcydzieło – jest oryginalny, ma ponad sto lat i po-
chodzi z gdańskiego Wrzeszcza. Pomalowany na nowo do-
stał drugą młodość. Kuchnia ma nowoczesny okap wyspowy 
w kolorze czarnym i w tym samym kolorze blaty – płytę OSB 
pomalowaną farbą. Rozwiązanie to wymaga pewnej dys-
cypliny od właściciela kuchni, ale ma za to wiele innych 
zalet – atrakcyjną cenę i oryginalność między innymi.

Współczesne podziały w oknach i ich kolorystyka ładnie 
współgrają z holenderską rudą cegłą w gabinecie, która w in-
nych częściach mieszkania pomalowana została na biało, aby 
nie zaciemnić wnętrza. W łazience znalazła się wyszukana ce-
ramika w połączeniu z lampa montowaną na przykład w ko-
mórkach hal garażowych – właściciele początkowo nie byli 
przekonani do tej idei, ale udało mi się ich do niej nakłonić.

Pokój Zosi, zwanej pieszczotliwie przez Mamę Zochą, to 
miejsce, o którym marzy każdy 4-latka. Zabawki, dużo miej-
sca do przechowywania, plakaty w ramach, które możemy 
zmieniać według upodobań, i łóżko w ramie przypominają-
cej domek. Na środku pokoju hi-hat, bo muzyka to wielka mi-
łość taty Zosi, którą dzielnie przekazuje córce. Mimo klimatu 
dziecięcego, pokój wciąż ma w sobie trochę loftowy zadzior.

A najfajniejsze i najciekawsze jest to, że poza świetnym 
wnętrzem z  interesującym charakterem, właścicielka 
mieszkania Kasia tak zapałała miłością do architektury 
wnętrz, że teraz, już po ukończeniu szkół, sama zaczyna 
pracę w tym zawodzie i, kto wie, może znowu się spotkamy 
przy następnym projekcie – tym razem we wspólnej pracy 
dla innego inwestora. 

ENGLISH

LOFT INTERIOR DESIGN

More and more housing estates are being built, and numerous 
investments in the Tricity are sold instantly. The majority of estates 
follow the contemporary design ideas, not referring to previous 
periods. But it does not have to be so.

The term ‘modern’ covers a multitude of various styles, from 
the ones using a lot of glass, steel and whiteness, to the ones 
with retro interiors as well as vintage furniture cleverly com-
bined with a modern decor.

It is a good idea to combine a few retro elements with 
a modern interior decor. Consequently, the interior will not 
go out of style with time; quite the reverse, actually. It will be-
come universal and timeless, open to change, and the entire 
design composed of carefully selected elements will not bite 
the dust when a piece of furniture is replaced with a new one. 
That is what my investors wanted their apartment to be like.

I met them right after their daughter, Zosia, was born. 
We had always enjoyed talking about our journey plans and 
ideas for life. Once, when we were talking, an idea for their 
apartment emerged. An over 130 square metres apartment 
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that they bought had a wonderful view of the 
Redłowo district in Gdynia and was located in 
a new building.

We intended the apartment to be arranged 
in the style of New York lofts; we were into 
concrete walls, OSB table tops, Euro-pallet 
furniture and, at the same time, elegant decor 
elements, such as really high doors, a bio-fire-
place with an elegant classical portal, and so-
phisticated bathroom taps. However, we had to 
be careful not to make the interior too classical. 
Therefore, we added concrete wall tiles, large-
format modern floor tiles, a grey modern sofa, 
and bulbs hanging on cables.

In a precast concrete plant I have been 
cooperating with for years, we ordered interi-
or poles with edges and corners intentionally 
worn out a bit. The investors made a provision-
al sink cabinet in the bathroom themselves 
– they used boards as a top and second-hand 
wooden legs; we liked the cabinet so much that 
we decided to keep it. A heater in the kitchen 
is a real masterpiece – it is genuine; it is hun-
dred years old and comes from the Wrzeszcz 
district in Gdańsk. It got a second life when we 
painted it. In the kitchen, there is a modern, 
black island hood, and there are table tops 
made from the OSB boards painted black. 
Such a solution requires a kind of self-disci-
pline on the part of the kitchen owner, but it 
has a lot of other advantages – for example, an 
attractive price and its unique character.

The modern divided-light windows and 
their colours match red Dutch bricks in the 
study; in other rooms, the bricks are painted 
white to lighten up the interior a bit. In the 
bathroom – there is fine ceramics in combi-
nation with a lamp usually placed in garage 
units, for example. At the beginning, the own-
ers were not sure about it, but I managed to 
convince them.

Zosia’s (or, how her mum usually says 
– Zocha’s) room is a dream room of every 
4-year-old: toys, large storage space, posters in 
frames that can be changed at any time, and 
a bed in a playful frame in the shape of a house. 
There is a hi-hat in the middle of the room, 
as music is Zosia’s father passion, which he 
shares with his daughter. Although it is a kids’ 
room, it is kept in the loft’s character and style.

And the best part is that besides a great 
interior of an interesting character, the owner 
of the apartment, Kasia, became so fascinated 
by interior design that after graduation, she 
began to work as an interior designer and, who 
knows, maybe we will meet again someday, 
participating in another project – and working 
together for another investor. 
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łopot z horrorem polega na upowszech-
nionym mniemaniu, że to gatunek ni-
jako skazany na pośledniość, podobnie 

jak kino pornograficzne, albowiem jest ściśle 
podporządkowany funkcji: jak pornos ma 
podniecać, tak horror ma straszyć. Pornos 
niepodniecający staje się awangardowym 
filmem erotycznym, horror, który nie straszy 
to już w ogóle sprawa trudna do sklasyfiko-
wania, mogła by to być stylowa opowieść go-
tycka albo mroczny dramat psychologiczny. 
Reżyserzy w tych gatunkach w subtelności 
zwykle się nie wdają, widownia ma dostać 
silne emocje na tacy, ludziom ma z  odpo-
wiednio różnych powodów skoczyć ciśnienie 
i kropka. Owa przynależność do klasy B jest 
fatum niemal nieprzezwyciężalnym, kryty-
cy horrory traktują jak guilty pleasures i jak 
mantrę wyliczają tych kilka historycznych 
wyjątków, potwierdzających regułę drugo-
rzędności: „Nosferatu” Murnaua, „Lśnienie” 
Kubricka, co bardziej pobłażliwi dorzucają do 

tego zestawu jeszcze jakiś niezależny klasyk, 
najczęściej „Noc żywych trupów” Romero. 
I w zasadzie ja się z taką trójcą zgadzam, przy 
czym zakochany od pierwszego wejrzenia 
w „Czarownicy” uznać muszę, że fantastycz-
ny  debiut Eggersa plasuje się niebezpiecznie 
blisko tego podium. Fala nowego amerykań-
skiego horroru niezależnego jest zjawiskiem 
ciekawym choćby ze względu na nostalgicz-
ne odtwarzanie aury lat osiemdziesiątych – 
twórcy wkraczający na wiek średni chcą robić 
takie filmy, na jakich się bali w dzieciństwie. 
Film Eggersa zupełnie od tego trendu odbiega 
– jest wysmakowanym filmem historycznym, 
w XVII-wiecznym kostiumie opowiadającym 
o lękach pierwszych osadników wschodniego 
wybrzeża. Jest nadto wybitnym filmem stric-
te religijnym, co zresztą w żadnej sprzeczno-
ści gatunkowej nie stoi –  religia to horror. Dla 
brytyjskich purytanów po przeprowadzce na 
nieznany kontynent religia zdawała się być je-
dynym orężem przeciw lękom, lecz zarazem 
te lęki niejako kodyfikowała i generowała. 
„Czarownica” jest mistrzowsko zbudowana 
na cienkiej granicy wiary i przesądu – w chat-
ce na skraju nieprzebytego lasu próbuje roz-
począć nowe życie odszczepieniec William. 
Zbyt radykalny w swojej wierze, żeby pozo-
stać we wspólnocie, izoluje się z rodziną na 
pustkowiu i w gruncie rzeczy od początku 
lęka się kary Bożej, niejako ją przywołując. 
Kara spotka go niejedna, czy Boża, można 
wątpić, im bliżej zaś wielkiego finału, tym 
bardziej upewniamy się w przekonaniu, że to 
szatańskie wciórności bohaterom dopiekają. 
Wielki film, jeden z najwybitniejszych czy-
stych gatunkowo horrorów w historii, które-
go na ekranach kin polskich nie było, przeto 
w celu jego obejrzenia należy przeszperać 
sieć. Strach go nie obejrzeć. 

ENGLISH

THE WITCH, DIRECTED BY ROBERT 
EGGERS

The problem with horror films is that the 
genre is commonly considered to be medi-
ocre, just like porn, because it has one func-
tion only – like porn is to arouse, horror is des-
ignated to scare pants off you. A porn film that 
isn't arousing becomes an avant-garde erotic 
film, and a horror film that isn't frightening is 
a case difficult to classify – for example, it may 
be a stylish Gothic story or a dark psycholog-
ical drama. Directors usually don't play this 
with subtlety. The audience is supposed to get 
strong emotions on a silver platter; the aim 
is that people get high blood pressure down 
fast, and that’s it. Being classified as a B-class 
genre is an almost insurmountable obstacle. 
Critics treat horrors as a guilty pleasure and 
keep repeating like a mantra that there have 
been only a few historical exceptions, which 
further confirm the principle of mediocrity: 
Murnau’s “Nosferatu”, Kubrick's “The Shin-
ing”, and the more indulgent ones also add an 
independent classic to that list, for example, 
Romero's “Night of the Living Dead”. I gener-
ally agree with such top three; to me, however, 
“The Witch” was love at first sight, so I must 
admit that Eggers’ fantastic debut comes dan-
gerously close to them. The wave of American 
independent horror films is an interesting 
phenomenon, at least because of its nostalgic 
recreation of the 80s atmosphere; grown-up 
directors want to make such films like the 
ones that frightened them in their childhood. 
Eggers’ film doesn't follow that trend at all – 
it’s a sublime historical film set in the 17th 
century, depicting the fears experienced by 
the first settlers of the Eastern coast. More-
over, it’s a gripping, strictly religious film, 
which doesn’t break the rules of the genre 
– religion is horror after all. When British 
Puritans moved to the unknown continent, 
religion seemed to be the only weapon against 
their fears, but it codified and generated those 
fears at the same time. “The Witch” is a mas-
terly creation, balancing on the border of faith 
and superstition. An apostate named William 
tries to begin a new life in a cottage by the im-
penetrable woods. Too radical in his faith to 
stay in the community, he secludes himself 
with his family, settling in a desolated place. 
Being afraid of God's wrath, he still provokes 
it to some extent. He’s punished many times 
– not exactly by God because with time, you 
become more and more convinced that it's 
the devil that afflicts the characters. “The 
Witch” is one of the most brilliant and pure 
horrors ever-made; it wasn't on at Polish cin-
emas, so you must dig the Internet to see it. 
This one is a real must. 
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.
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CZAROWNICA 
BAJKA LUDOWA Z NOWEJ ANGLII
REŻ. ROBERT EGGERS
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eneralnie nie oglądam telewizji, ale ten serial 
mnie wciągnął – powiedział mój przyjaciel, gdy 
mówiłem mu o moich wrażeniach z „Młodego Pa-

pieża”. On oglądał „Narcos”. Historia południowoame-
rykańskiej mafii narkotykowej wciągnęła go na tyle, że 
w pewnym momencie podziękował. Po szóstym odcinku 
przestał go oglądać, bo szybko się zorientował, że to ozna-
cza nerwowe poszukiwanie czasu wolnego, żeby spędzić 
go przed telewizorem, a co gorsza, również nieprzespane 
noce. Bo serial ten pasuje tu idealnie, jest jak narkotyk. 
Wciąga, uzależnia. Do wielkiego finału. A co, jak tego fi-
nału zabraknie? Albo… kolejny sezon za rok? Jak żyć? No 
właśnie. Świat seriali przeszedł na przestrzeni lat wielką 
metamorfozę. Z tanich, albo inaczej – tańszych niż tra-
dycyjny film produkcji – do wielomilionowych budżetów. 
Od aktorów mało znanych, do hollywoodzkich gwiazd. 
W duże produkcje, nie tylko dzisiaj dla telewizji – wcho-
dzą największe wytwórnie, znani producenci i cenieni re-
żyserzy. Ale nie o tym chciałem. Serial jest jak narkotyk. 
I tu się zatrzymajmy. Bo w przypadku alkoholu, narkoty-
ków, fejsbuka i hazardu mechanizm jest taki sam. Rzut 
oka do, a jakże inaczej, Wikipedii: „Współczesna psycho-
logia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, 
że może ono obejmować także inne czynności, nad wy-
konywaniem których dana osoba utraciła kontrolę”. Je-
żeli więc przebieram nogami w pracy, nerwowo patrzę na 
zegarek i odliczam czas do powrotu do domu, to jestem 
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DANIEL  
STENZEL 
 
Obecnie dziennikarz TVN24,
a wcześniej reporter w lokalnej kablówce. Na 
Trójmieście zna się dobrze, a inne miasta i miejsca 
z dużą checią poznaje. Dla nas pisze o czasie 
wolnym, podróżach i pasjach.
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już uzależniony? Jeżeli moje codzienne zajęcia – zaplano-
wane spotkania, treningi, zakupy – zaczynam odkładać 
na jutro i pojutrze, to jest właśnie TEN sygnał? Czy już po-
winna mi się zapalić lampka? Ten sam portal, z którego 
przytoczyłem definicję, podaje także jak walczyć z uza-
leżnieniem. Coś co dobrze znamy. „W Polsce i na świecie 
coraz większą popularnością cieszą się metody oparte 
na wspólnotach dwunastokrokowych, t.j. Anonimowi 
Alkoholicy (AA)”. Anonimowi Serialowcy? Czy rozmo-
wy o serialach pomogą nam wyjść z uzależnienia? Warto 
spróbować, bo nie każdy ma tak silną wolę jak mój przy-
jaciel, który, doświadczony życiem, szybko zorientował 
się, co się święci. No to porozmawiajmy. Ciekawy jestem 
waszych wrażeń, tytułów. Ciąg dalszy nastąpi. 

ENGLISH

THE SERIES IS SO GOOD THAT I STOPPED 
WATCHING IT

“I usually do not watch television but this series pulled 
me in”, my friend said when I  was telling him my 
thoughts on The Young Pope. He was watching Nar-
cos. A  story about the South-American drug mafia 
pulled him in so much that, at some point, he had to 
say “enough”. He stopped watching it after the sixth ep-
isode because he realised that he is anxiously looking 
for free time to spend it in front of the TV or, what was 
even worse, not sleeping through the night. Because 
this series is like a drug. It pulls you in and makes you 
an addict. All the way to the great finale. And what if 
there will not be a final episode? Or… another season, 
in a year? How do you go on? Exactly. The world of TV 
series went through a  true metamorphosis in recent 
years. They went from cheap (or cheaper than tradi-
tional films) to multi-million productions. From lesser 
known actors to Hollywood stars. Biggest film studios, 
known producers and renowned directors now go into 
TV productions. But that is not what I wanted to talk 
about. A series is like a drug. And this is where we will 
stop. Because when it comes to alcohol, drugs, Face-
book and hazard it is always the same mechanism. Tak-
ing a look at, naturally, Wikipedia: “Addiction is a brain 
disorder characterized by compulsive engagement in 
rewarding stimuli, despite adverse consequences.” And 
so, if I am nervously tapping my foot at work, glancing 
at the watch and counting minutes to get home, am I an 
addict? If my everyday activities, scheduled meetings, 
trainings, shopping, are put aside is it a signal? Should 
a light go on in my head? The same site tells us how to 
fight an addiction (something we know well): "in or-
der to be effective, all pharmacological or biologically 
based treatments for addiction need to be integrated 
into other established forms of addiction rehabilitation, 
such as cognitive behavioural therapy, individual and 
group psychotherapy, behaviour-modification strate-
gies, twelve-step programs, and residential treatment 
facilities." Series-watchers Anonymous? Can talking 
about TV series help you deal with an addiction? It is 
worth giving it a try? Not everyone is as strong-willed as 
my friend who quickly noticed what was happening. So 
let us converse. I am interested in your opinions and ti-
tles. To be continued. 
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TEN SERIAL 
JEST TAK ŚWIETNY, 
ŻE PRZESTAŁEM 
GO OGLĄDAĆ
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KOBIETY ZATRUDNIONE W POLSKIEJ BRANŻY MOTORYZACYJNEJ STANOWIĄ JUŻ 35% OGÓŁU PRACOWNIKÓW. 
POJĘCIE SŁABEJ PŁCI KONSEKWENTNIE TRACI NA ZNACZENIU A DAMSKA CZĘŚĆ ZESPOŁU PORSCHE CENTRUM 
SOPOT JEST TEGO NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM. O TYM JAK WYGLĄDA PRACA W ZACZAROWANYM ŚWIECIE 
PORSCHE I CO W SAMOCHODACH POCIĄGA JE NAJBARDZIEJ ZDRADZIŁY NAM WE WSPÓLNEJ ROZMOWIE.

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan

MOTORYZACJA 
JEST KOBIETĄ



M O T O R Y Z A C J A  J E S T  K O B I E T Ą

Czy motoryzacja to dobre miejsce dla 
kobiety?
Karolina Łukaszewska – Marketing Manager: 
Wprawdzie motoryzacja to obszar, który 
do niedawna kojarzył się głównie z płcią 
męską, ale obserwujemy wyraźną zmia-
nę. Wynika to z  faktu, że kobiety coraz 
częściej również chcą przynależeć do tego 
świata. Jesteśmy niezależne, pewne siebie, 
otwarte, posiadamy dobre wykształcenie. 
Coraz częściej zajmujemy stanowiska 
menadżerskie i kierownicze do niedawna 
zarezerwowane głównie dla mężczyzn. 
Myślę, że to dobre posunięcie. W końcu 
kobieta łagodzi obyczaje.

Podobno kobiety powodują mniej 
groźnych wypadków. Jak myślicie 
dlaczego?
Karolina Łukaszewska : To wynika z  na-
szej natury. Kobiety na drodze są bardziej 
ostrożne, preferują  wolniejszą i dłuższą, 
ale też bezpieczniejszą jazdę. Jednak ab-
solutnie nie należy nas szufladkować. 
Osobiście uważam, że zdolność prowa-
dzenia pojazdów wynika tylko i wyłącznie 
ze znajomości zasad oraz doświadczenia. 
Znam kobiety które świetnie jeżdżą, ale 
też widziałam niejednego mężczyznę stwa-
rzającego poważne zagrożenie na drodze. 
Nie wrzucajmy więc wszystkich do jedne-
go worka.
Agnieszka Panków – Asystentka serwisu: 
Dla większości kobiet najważniejsze jest 
by dojechać do celu bez zbędnego ryzy-
ka, zwłaszcza jeżeli na pokładzie obecne 
są dzieci. To po prostu leży w  kobiecej 
naturze.

Jak to jest pracować w środowisku tak 
zdominowanym przez mężczyzn?
Agnieszka Panków: Kłamstwem byłoby 

stwierdzenie, że ciężko. Mamy wspania-
łych kolegów, na których pomoc zawsze 
możemy liczyć. Można śmiało powiedzieć, 
że w tej branży zaciera się ta granica po-
między kobietami i mężczyznami, a rodzi 
się przyjacielska relacja. Staramy się być 
dla siebie nawzajem dużym wsparciem.

Czy to prawda, że kobiety coraz częściej 
samodzielnie i świadomie wybierają 
samochód, który chcą kupić?
Karolina Gołębiewska – Asystentka dzia-
łu handlowego: Tak, jak najbardziej. Od-
wiedziło nas sporo pań, które samodziel-
nie dokonały wyboru oraz od początku 
do końca skonfigurowały swoje wyma-
rzone Porsche.

Z pewnością każda z was ma swój 
wymarzony model samochodu. Jaki to 
konkretnie model i dlaczego akurat ten?
Aleksandra Basak: Oczywiście czerwo-
ne Porsche 911 Turbo S. To kwintesencja 
wszystkiego, co w samochodzie najlepsze 
dla odważnej, silnej i niezależnej kobiety.
Ewa Teske – Administrator działu han-

KAROLINA ŁUKASZEWSKA, MARKETING MANAGER
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dlowego: Zdecydowanie Cayenne GTS. Jestem zwolen-
niczką dużych samochodów (bo bezpiecznie) i moc-
nych silników (satysfakcja z jazdy).

Jakie są wasze motoryzacyjne marzenia?
Aleksandra Basak, Asystentka Działu Handlowego: 
Możliwość uczestniczenia w Detroit Motor Show.

Zarekomendujcie naszym czytelnikom w kilku słowach 
jeden z samochodów Porsche.
Karolina Łukaszewska: Jak mawia nasz dyrektor, pan 
Paweł Chałupka: „raz Porsche, zawsze Porsche”. Te sło-
wa mówią wszystko.

Co najbardziej lubicie w swojej pracy?
Ewa Teske: Zawsze podkreślam, że posiadanie pracy, 
do której przychodzi się z uśmiechem na ustach, jest 
niczym wygrana w Totolotka. Ja mam to szczęście. 
Atmosfera w  miejscu pracy jest bardzo ważna, bo 
spędzamy w niej znaczną część swojego życia. Dobre 
relacje między pracownikami mają duży wpływ na 
wydajność zespołu, a  co za tym idzie, na wyniki 
firmy. Dlatego dbamy, aby atmosfera u nas była jak 
najprzyjemniejsza.

Gdzie widzicie się za 10 lat? Czy to nadal będzie 
branża motoryzacyjna?
Karolina Gołębiowska: Bardzo dobrze się czuję w tym 
środowisku, zatem jeśli będzie taka możliwość, to myślę, 
że bardzo chętnie zostanę w motoryzacji. 

ENGLISH 

THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IS A WOMAN

35% of the automotive industry employees are women. The 
notion of the weaker sex has been gradually losing its meaning, 
and women working in Porsche Centre Sopot are the best 
example of that phenomenon. We asked them what it is like 
to work in the magical Porsche world and what they like most 
about vehicles.

Is the automotive industry a good place for 
a woman?
Karolina Łukaszewska – Marketing Manager:  Not so 
long ago, the automotive industry was mostly associ-

D OBR E R EL AC J E M I ĘDZ Y 
PR AC OW N I K A M I M A JĄ DUŻ Y 

W PŁY W NA W Y DA J NO Ś Ć 
Z E SP O ŁU, A C O Z A T Y M 

I DZ I E , NA W Y N I K I F I R M Y. 
DL AT E G O DBA M Y, A BY 

AT MO SF ER A U NA S BY Ł A 
JA K NA J PR Z YJ E M N I E JSZ A .

EWA TESKE, ADMINISTRATOR DZIAŁA HANDLOWEGO KAROLINA GOŁĘBIOWSKA, ASYSTENTKA DZIAŁU HANDLOWEGO

Wię ce j  na anywhere . p l
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ated with the male sex, but a  significant 
change has been observed recently. It 
results from the fact that more and more 
often women want to belong to that world, 
too. We’re independent, selfconfident, 
open-minded, well-educated. More and 
more often we are heads and managers, 
which used to be reserved for men only. 
I think it's a good idea. After all, a woman 
has charms to soothe the savage breast.

Women are said to cause fewer serious 
accidents. Why?
Karolina Łukaszewska: It’s because of our 
nature. Women are more careful drivers, 
they tend to drive more slowly, but also 
more safely. But you shouldn't put us into 
a pigeonhole. I believe that the driving abil-
ity is based solely on experience and the 
knowledge of rules. I know women who are 
great drivers, but I’ve also seen many men 
causing danger to other road users. Let's not 
generalise then.
Agnieszka Panków – Service Assistant: For 
most women, the most important part is to 
arrive at a place without taking unneces-
sary risk, especially when there are children 
in the vehicle. It’s just their nature.

What is it like to work in the field that is 
so dominated by men?

Agnieszka Panków: I’d lie if I said it’s hard. 
We have great colleagues, whom we can 
always rely on. The boundary between 
men and women in this industry has been 
blurred, our relations are friendly. We try to 
support each other.

Is it true that more and more often 
women know what kind of vehicle they 
want to buy?
Karolina Gołębiowska – Sales Department 

Assistant: Yes, of course. A number of wom-
en chose their vehicles and configured their 
dream Porsche without any help.

Surely each of you has her own dream 
vehicle. What model is it and why?
Aleksandra Basak: It’s red Porsche 911 Turbo 
S. It's the essence of everything a brave, strong 
and independent woman needs in a vehicle.
Ewa Teske – Sales Department Adminis-
trator: Definitely Cayenne GTS. I  prefer 
large vehicles (safety) and powerful engines 
(satisfaction).

What are your automotive dreams?
Aleksandra Basak, Sales Department As-
sistant: I'd like to participate in Detroit Mo-
tor Show.

Please recommend one of Porsche vehicles 
in a few words.
Karolina Łukaszewska: As our director, Mr 
Paweł Chałupka, says: “Once a Porsche, al-
ways a Porsche.” These words need no fur-
ther explanation.

What do you like most about your job?
Ewa Teske: I always stress that if you like your 
job and you go to work with a smile on your 
face, it's like winning the lottery. I’m lucky that 
way. Atmosphere at work is really important 
because we spend a considerable part of our life 
there. Good relations among employees highly 
influence the performance of the team, and 
consequently, the company. That’s why we wish 
to create as pleasant atmosphere as possible.

Where do you see yourselves in 10 years’ 
time? Is it still the automotive industry?
Karolina Gołębiowska: I  feel really good 
here, so if it's possible, I think I’d gladly stay 
in the automotive industry. 

ALEKSANDRA BASAK, ASYSTENTKA DZIAŁU HANDLOWEGO

AGNIESZKA PANKÓW, ASYSTENTKA SERWISU

Wię ce j  na anywhere . p l
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CZY WIECIE, ŻE NA ŚWIECIE JEST PONAD 400 RAS PSÓW? RÓŻNI JE NIEMAL WSZYSTKO, 
ALE MAŁO KOGO TO INTERESUJE, BO NAJCZĘŚCIEJ PSY KUPUJE SIĘ OCZAMI. 
NIECO PÓŹNIEJ WYCHODZI NA JAW, ŻE OD WYGLĄDU ZNACZNIE WAŻNIEJSZY JEST 
TEMPERAMENT. PSA OCZYWIŚCIE. ALE NIE BEZ ZNACZENIA POZOSTAJE RÓWNIEŻ NASZ. 
Z WYBOREM SAMOCHODU JEST PODOBNIE. FORD RANGER TO BARDZO DUŻY PIES.
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

FORD 
   RANGER
CZYLI JAK ŚWIADOMIE KUPIĆ PSA
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F O R D  R A N G E R  C Z Y L I  J A K  Ś W I A D O M I E  K U P I Ć  P S A

ANNA  
NAZAROWICZ

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

awno, dawno temu, kiedy byłam dziec-
kiem, w naszym domu pojawił się pies. 
Mały, uroczy bokser, którego skutecz-

nie zarekomendowała koleżanka. Pies rósł 
bardzo szybko, a wraz z nim – lista zniszczeń, 
jakich dokonywał w domu pod naszą nieobec-
ność. Obicie wewnętrznej strony drzwi (tak 
wówczas modne) każdy właściciel małego 
psa spisywał na straty. Rodzice zacisnęli zęby 

również wtedy, kiedy ze ściany został wyrwa-
ny domofon. Strata telewizora była wyraźnym 
sygnałem, że w bloku można hodować kwiaty, 
a nie tak dużego psa. Z posiadaniem samo-
chodów wcale nie jest inaczej. Są takie, które 
w mieście żywot mają ciężki. Jednym z nich 
jest Ford Ranger.

Trafił w moje ręce, ponieważ uwielbiam 
ten segment. Kierowanie samochodem wiel-
kości Opery Narodowej to duża dawka rado-
ści, chociaż na koniec zawsze sobie powta-
rzam, że posiadanie takiego samochodu jest 
nie tyle abstrakcją, co czystym szaleństwem. 
Samochód ma 5358 mm długości i podczas ja-
kiekolwiek próby zaparkowania go w centrum 
miasta okazuje się, że to sporo wozu do kocha-
nia. W centrach handlowych sytuacja wcale 
nie wygląda lepiej, chociaż niektóre z nich 
rzucają koło ratunkowe w postaci kilku miejsc 
w rozmiarze XL. Kiedy jednak patrzę na nie-
go z zewnątrz, jestem w stanie wybaczyć mu 
wszystko, bo to naprawdę miły widok dla oka.

Wnętrze robi wrażenie. Naprawdę. W prze-
ciwieństwie do konkurencji Ford nie zdecy-
dował się na czarną skórzaną tapicerkę, a na 
pomarańczowo-czarną wariację sygnowaną 
napisem Wildtrak (najwyższa wersja wyposa-
żenia, jaka przypadła mi do testu). Żółte prze-
szycia grasujące w całej kabinie pasażerskiej 
to słuszny ruch ze strony producenta, podob-
nie jak zamontowanie webasto (czyli ogrzewa-
nia postojowego). To nie tylko cud techniki, 
to prawdziwy zaklinacz zimy, który można 
uruchomić zdalnie (zasięg do 1000 metrów) 
na tyle wcześnie, aby przed zajęciem miejsca 
za kierownicą kabina pasażerska zdążyła uzy-
skać temperaturę, która nie zabija wszelkiego 
życia. Wszystko ma swoją cenę – webasto rów-
nież. W przypadku Forda Rangera to dodatko-
we 6 765 zł brutto. No i kto by się zastanawiał?

Samochód, jak na pick-upy przystało, po-
siada napęd na tylną oś z możliwością włą-
czenia napędu 4x4 oraz 4x4 z reduktorem. 
Ten ostatni wariant to prawdziwa broń tego 
tura, która sprawia, że w terenie niewiele jest 
w stanie go zatrzymać. Nie bez znaczenia po-
zostaje tutaj również serce – wysokoprężne 
3.2 TDCI o mocy 200 KM oraz imponujących 
470 Nm momentu obrotowego. Odgłos? Jak na 
prawdziwą ciężarówkę przystało – głośny ryk. 
I nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. 
To zabawka dla dorosłych i z pewnością nikt 
nie oczekuje, że Ford Ranger okaże się plu-
szowym misiem. Dodatkowy element, który 
powinien posiadać Ford Ranger to kamera 
cofania. Fantastyczna, bowiem kąt widzenia 
ma niczym ryba – widzi wszystko. Wyjeżdża-
jąc z parkingu uniknęłam podbramkowej sy-
tuacji zapewne z 500 razy, tylko dlatego, że za 
pomocą kamery miałam sytuację pod kontro-
lą. I, o ile nie jestem gadżeciarą, to uważam, że 
obecność kamery cofania jest w tym przypad-



8 4 – 8 5 T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

ku równie konieczna, co obecność kierowni-
cy. Po siedmiu wspólnych dniach zwracałam 
samochód ze smutkiem w oczach. Mimo że 
sprawia sporo problemów wychowawczych, 
to moja sympatia do niego wcale nie topnieje.

Zawsze chciałam mieć dużego psa. Najbar-
dziej dobermana. 

ENGLISH

FORD RANGER – HOW TO BUY A DOG

Do you know that there are over 400 different breeds 
of dogs in the world? They are very different but 
no one is actually interested in that, because you 
buy a dog based on its looks. A bit later it turns out 
that character is much more important than looks. 
When it comes to dogs, of course. But ours is also 
important. And buying a car is similar to buying 
a dog. Ford Ranger is a very large dog.

Many years ago, when I was just a child, a dog 
appeared in our house. A little cute Boxer, rec-
ommended by a friend. It was growing very 
quickly, just like the list of things he has ruined 
when we were not home. Inside door cover (so 
popular back then) was given up by any small-
dog owner. My parents have not said anything 
even when the intercom got ripped out of the 
wall. Losing a TV set proved that you can keep 
flowers in an apartment but not a large dog. 
Just like cars. There are those that have it diffi-
cult in cities. One of them is Ford Ranger.

The interior is very impressive. Serious-
ly. Unlike the competition Ford did not go 
for black upholstery but for an orange-black 
variation with embroidered “Wildtrak” (high-
est quality version, which I was fond of). Yellow 
finishing of the passenger’s cabin was a good 
choice, just like equipping it with webasto 
(stand-still heating). This is not just a tech-
nological jewel but also a true winter-fighter, 
which can be run from afar (at the distance 
of up to 1000m), early enough so that the pas-
senger’s cabin’s temperature is high enough 
to uphold life before you get behind the wheel. 
Everything has its price and so does webasto. 
With Ford Ranger it is another 6765PLN. Who 
would hesitate?

The car, as pick-ups do, has a back axis 
with the option of turning on 4x4 drive and 
4x4 reduction drive. The latter is the true 
weapon of this monster, making it near im-
possible to stop in terrain. Not to mention 
the heart: diesel 3.2 TDCi 200hp and an im-
pressive 470 Nm of torque. Sound? Like it 
should be in a real truck – loud roar. And 
I cannot imagine it being any other way. This 
is a grown-up’s toy and, surely, no one would 
expect For Ranger to be a Teddy Bear. An-
other element that Ford Ranger should be 
equipped with is a reverse camera. A fantas-
tic one, because it has fish-eye angle vision 
and can see everything. When going out of 
a parking lot I was saved by the camera only 
about 500 times, just because it ensured I had 
the situation under control. And, although 
I  am not gadget-obsessed, I  think that in 
this case a reverse camera is as essential as 
a steering wheel. After spending seven days 
together I returned the car with tears in my 
years. Although it causes many issues my 
sympathy for it is constantly growing.

I have always wanted a big dog. Prefera-
bly a Doberman. 

I got it into my hands because I love this 
type. Driving a car the size of the National 
Opera is great fun, even if, in the end, I always 
tell myself that having such a car is not only an 
abstraction but craziness. The car is 5358mm 
long and when trying to park anywhere in the 
city centre you quickly realize that this is a lot 
of car. It is not much better in shopping cen-
tres, although some of them throw you a life 
raft in the form of a few XL-size parking spots. 
Still, when looking at it, I am ready to forgive 
everything because it is a very pleasant sight.

P O  S I E DM I U  WS P ÓL N YC H  D N I AC H 
Z W R AC A Ł A M  SA MO C HÓD  Z E 

S M U T K I E M  W   O C Z AC H .  M I MO  Ż E 
S PR AW I A  S P ORO  PROB L E MÓW 

W YC HOWAWC Z YC H ,  T O 
MOJA  S Y M PAT I A  D O  N I E G O 

WC A L E  N I E  T OP N I E J E .

Więce j  na anywhere . p l
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Z N I S Z C Z O N Y  K L A S Y K

ZNISZCZON Y 
        KLASYK

ZDJĘCIA Hanna JakóbczykTEKST Kamil Sadkowski

CHOĆ DALEKI JESTEM OD TWIERDZENIA, ŻE WSZYSTKO CO NOWE JEST 
AUTOMATYCZNIE ZŁE, TO JEDNAK MAM SZACUNEK DO TEGO, CO LEŻY 
U PODSTAW NOWEGO. CZYLI DO UNIWERSALNEGO KLASYKA.



ośmigać sportową Alfą Romeo z Le-
ricii do Portofino, poczuć jeszcze raz 
ten ciepły wiatr, a od zakrętów na sa-

mym końcu trasy dostać delikatnego oszo-
łomienia głowy. To słodkie życie w włoskim 
stylu nie ma sobie równych. Włochy to bez 
wątpienia jedno z najlepszych kulinarnych 
miejsc do życia. Zresztą i tak wszystkie dro-
gi prowadzą do Rzymu, prawda?

Co jest takiego pięknego, za co cały 
świat tak kocha kuchnię włoską? Prostota 
potraw z doborem sezonowych i, co za tym 
idzie, najwyższej jakości produktów. Niby 
banalne, ale w tym kraju ta codzienna ce-
lebracja przyrządzania posiłków to Mount 
Everest doznań kulinarnych.

W polskiej domowej kuchni bez proble-
mu przygotować można wiele klasyków 
kuchni włoskiej. Jestem przekonany, że na-
wet najbardziej proste dania jednak mogą 
odbiegać od oryginału i w wielu kuchniach 
odbywają się sceny dantejskie. Jak wia-
domo, żyjemy w  kraju ponad trzydziestu 
milionów selekcjonerów piłkarskich, kry-
tyków kulinarnych i wizjonerów politycz-
nych. To, że sąsiadka czytała w internecie 

P

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

jak się powinno przygotowywać bolognese 
nie oznacza, że jej bolognese będzie podob-
ne do tego z Bolonii.

Kocham klasyki i jedno jest pewne, po-
trafimy spieprzyć je jak mało kto, a potem 
się jeszcze wykłócać, że tak miało być. 
Pochylę się zatem nad jedną z najbardziej 
znanych postaci makaronu, jakie znamy. 
Albo wydaje nam się, że znamy.

Spaghetti alla Carbonara. Brzmi znajo-
mo prawda?

Danie jest oczywiście proste w przygo-
towaniu, ale, jak przystało na klasyk, wielu 
pseudoznawców lubi je zniszczyć poprzez 
przygotowanie go jako hybrydę makaro-
nu i sosu śmietanowego na boczku, co jest 
oczywiście totalną profanacją, nie wspomi-
nając już o tym, czym dla Włocha są prosz-

ki, z których robi się sos. Znana na całym 
globie carbonara to danie, które potrzebuje 
zaledwie kilku składników.

Po pierwsze: dobry makaron. Nie ma 
znaczenia jego postać, byle jakość była 
dobra. Najlepiej pasować będzie tagliatel-
le lub spaghetti. Istotny element, przy któ-
rym będę się upierał i zapewne z niejedną 
włoską gospodynią spędziłbym dzień na po-
lemizowaniu kto ma rację, to kwestia tego, 
czy powinno się używać pancetty, czy może 
lepiej guanciale. Niewielka różnica, ale te 
dywagacje pozostawię dla was. Pancetta 
to rodzaj boczku, a guanciale to podgardle 
wieprzowe, bardziej maślane i delikatniej-
sze w smaku. Jeszcze jajka, czosnek, posie-
kana nać pietruszki, duża ilość świeżo mie-
lonego pieprzu i otarty ser pecorino.

Piękno tego dania polega na tym, że 
w trakcie gotowania makaronu przygotuje-
my resztę składników. Potem tylko miesza-
my i cieszymy się chwilą.

Makaron gotujemy w osolonej wodzie. 
Podgardle kroimy w  cienkie paski lub 
kostkę, smażymy na rozgrzanej patelni 
aż się zrumieni. Dodajemy posiekany czo-
snek i jeszcze chwilę wszystko podsmaża-
my. Dorzucamy posiekaną nać pietruszki 
i  grubo zmielony pieprz. Makaron odce-
dzamy i mieszamy ze składnikami na pa-
telni. Dodajemy jeszcze żółtko jajka i otar-
ty ser. To wszystko. Żadnej śmietany, na 
litość boską.

Wersja ze śmietanką jest dla ludzi, dla 
których nawet sushi może być pyszne z ma-
jonezem. Nie mówię, że to jest bez smaku 

C O  J E S T  TA K I E G O  PI Ę K N E G O, 
Z A  C O  C A ŁY  Ś W I AT  TA K 

KO C H A  K UC H N I Ę  W Ł O S K Ą? 
PRO S T O TA  P O T R AW 

Z   D OB OR E M  S E Z O NOW YC H  I , 
C O  Z A  T Y M  I DZ I E ,  N A J W Y Ż S Z E J 

JA KO Ś C I  PRODU KT ÓW. 
N I BY  BA N A L N E ,  A L E  ...
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i  nie ma sensu, bo w  końcu każdy powinien jadać 
to, co lubi, ale nazywanie takiego dania to profanacja. 
Ja namawiam jednak, aby w tym wypadku zapomnieć 
o śmietance z prostej przyczyny – to po prostu gorzej 
wygląda (nie mówiąc o  kubkach smakowych, które 
ominą bramy raju jeżeli zostaną zalane śmietaną). 

Są miejsca, gdzie carbonara króluje w pełnej krasie. 
Szanującym pierwotne smaki i podążającym za smaka-
mi doskonałymi mam do przekazania jedno – podążaj-
cie tą drogą. 

ENGLISH

A RUINED CLASSIC

Even though I am far from thinking that everything that is 
new is bad by definition, I respect the foundations of the new. 
I mean, I respect a universal classic.

To drive a sporty Alfa Romeo from Lerici to Portofino, 
to feel that warm wind once again, and to feel a bit dizzy 
due to sharp turns at the end of the route. This sweet 

Italian life is second to none. Italy is undoubtedly one 
of the best culinary locations. All roads lead to Rome 
anyway, don't they?

What is so superb about Italian cuisine that the 
whole world loves it so much? It is about simplicity 
of dishes prepared from seasonal and, consequent-
ly, highest-quality products. It may seem banal, but in 
this country, this everyday celebration of cooking is the 
Mount Everest of culinary experiences.

Many Italian classic dishes can be prepared easily 
in a kitchen at a Polish home. I am sure, however, that 
even the simplest dishes may differ from the original, 
and in many kitchens all hell breaks loose. As you know, 
there are over 30  million football coaches, culinary 
critics, and political visionaries in Poland. If a neigh-
bour read on the Internet how to prepare bolognese, it 
does not mean that her bolognese will be like the one 
from Bologna.

I  love classics and I  perfectly know that we may 
make a cock-up of them and later argue that they were 
supposed to be like that. Therefore, I will discuss one of 
the most popular pasta dishes that we know. Or rather 
we think that we know.

Spaghetti alla Carbonara. It does ring a  bell, 
doesn't it?

The dish is easy to make, but, as it usually is with 
classics, many pseudo-experts often ruin it by making 
a hybrid of pasta and creamy bacon sauce, which is total 
desecration, not to mention the powders used to make 
the sauce. To prepare this world-famous dish, only a few 
ingredients are needed.

First, good pasta. The type is of no importance, 
what matters is its quality. However, it is recommended 
to use tagliatelle or spaghetti. Another important ele-
ment is to decide whether to use pancetta or guanciale. 
I could spend the whole day arguing with Italian ladies 
over it. It is of little difference, but I will leave it up to you 
to decide. Pancetta is a type of bacon, whereas guan-
ciale is pork jowl or cheeks; the latter is creamier and 
has a milder flavour. Other ingredients include eggs, 
garlic, cut parsley, a fair bit of fresh ground pepper, and 
grated pecorino cheese.

While the pasta is boiling, prepare all the other in-
gredients. Next, mix it and enjoy the moment.

First, boil the pasta in water with a bit of salt. Slice 
the jowl thin or cut it into small cubes, then fry it brown 
in a hot frying pan. Add the chopped garlic and fry it 
a bit more. Add the chopped parsley and the ground 
pepper. Strain the pasta and mix it with the ingredients 
from the frying pan. Add the yolk of the egg and the 
grated cheese. And that is all. No cream, for God’s sake.

The version with cream is for those who would even 
enjoy sushi with mayonnaise. I am not saying that it is 
tasteless and makes no sense, as everybody should eat 
what they like, but calling it carbonara is desecration. 
I  encourage you, however, to forget the cream this 
time for a simple reason – it just looks worse (not to 
mention your taste buds that will not find delight if 
flooded under cream).

There are places where carbonara is in all its beauty. 
And I have a message for those who respect original fla-
vours and who strive for perfection – follow that path. 

K U C H N I A  /  C U I S I N E9 0 – 9 1





tare przysłowie mówi, że pod latarnią 
najciemniej. Do niedawna sprawdzało 
się to w nowoczesnej Warszawie, której 

brakowało… współczesnej polskiej kuchni. 
Nie było tam restauracji serwującej jedno-
cześnie jedzenie domowe, od serca, zarazem 
zaskakujące swoim profesjonalnym sznytem. 
Kuchnia Innego Wymiaru spełnia to zadanie. 
Zespołowi udało się stworzyć dania, które 
uprzyjemnią każdemu dzień – szczere, pełne 
domowego ciepła, ale i restauracyjnej fanta-
zji, oparte na najlepszych składnikach od pol-
skich gospodarzy i na nieprzeciętnych umie-
jętnościach szefa kuchni.

Inny Wymiar to krajowa, naturalna kuch-
nia bez molekularnych pretensji, ale z delikat-
nym powiewem nowoczesności. W sam raz, 
by zaprosić tu zagranicznych gości. W kar-
cie znaleźć można między innymi: kulebiak 
z barszczem, schabowy z kością smażony na 
smalcu, gulasz z dzika czy kopytka. Nie za-
braknie śledzia i tatara w zaskakujących wy-
daniach. Goście mogą spróbować także pol-
skiej odpowiedzi na burgera, którą jest kotlet 
mielony w bułce, podawany z zaskakującymi 

S krokiecikami gryczanymi. Swoją spektaku-
larną, tradycyjnie polską wersję ma też pizza! 
To podpłomyk – sycący, chrupiący placek 
z ciasta drożdżowego, szczodrze obsypany 
pysznymi dodatkami i wypiekamy tuż przed 
podaniem.

Uzupełnieniem kuchni jest bar z szeroką 
gamą drinków. Znajdują się wśród nich autor-
skie koktajle o polskich nazwach, takich jak: 
Absztyfikant, Fircyk, Elegant, skomponowa-
ne ze znajomych składników, takich jak: ro-
kitnik, wódka herbaciana, tymianek i krem 
cytrynowy.

Całości dopełnia wygodne wnętrze, ideal-
ne na szybki obiad, długą biesiadę czy delek-
towanie się kawą. Przytulny klimat restaura-
cji tworzą kryształowe żyrandole, miedziany 
bar i drewniane meble.

Inny Wymiar jest otwarty na wszystkich 
gości. Każdego dnia serwuje wyjątkowe obia-
dy w dwóch zestawach – zupa, podpłomyk 
i domowy kompot za 21zł, lub zupa, drugie 
danie, słodki kąsek i domowy kompot za 29zł 
– a po godzinach kusi specjalnymi, wieczor-
nymi ofertami. 
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JESIENIĄ PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 14 OTWORZYŁA SIĘ 
RESTAURACJA INNY WYMIAR. ZGODNIE Z NAZWĄ SERWUJE SIĘ TU 
DANIA, KTÓRE TRUDNO BYŁO DOTĄD ZNALEŹĆ NA WARSZAWSKIEJ 
MAPIE KULINARNEJ. I NIE CHODZI O KUCHNIĘ DALEKICH, 
EGZOTYCZNYCH KRAJÓW CZY NIEZWYKŁE POPISY FUSION.

ENGLISH 

INNY WYMIAR FOOD AND BAR

The restaurant Inny Wymiar was opened in the 
autumn at 14 Świętokrzyska Street. In line with 
its name, the restaurant offers dishes that were 
difficult to find in Warsaw before. And it is not 
about cuisine originating from exotic countries or 
extraordinary fusion creations.

As an old saying goes, the darkest place is 
under the candlestick. Until recently, it was 
true for modern Warsaw, where the contem-
porary Polish cuisine was missing. There 
was no restaurant serving homelike food, 
prepared with heart, that would be surpris-
ing with its sophisticated style at the same 
time. Inny Wymiar rises to that challenge. 
Dishes created by the team will make you 
enjoy your day. In the restaurant, food is 
prepared with heart and soul, it is tinged 
with homelike atmosphere and culinary 
imagination. Top-quality ingredients from 
Polish farms are used. All that is comple-
mented with remarkable culinary skills of 
the chef.

Inny Wymiar offers traditional, natu-
ral cuisine, with a  light touch of moder-
nity, yet free from pretentiousness or mo-
lecular fancies. It is perfect for a meeting 
with foreign guests. The menu includes: 
a  coulibiac and beetroot soup, a  bone-in 
pork chop fried in lard, wild boar stew and 
kopytka. Moreover, also herring and tartar 
in many versions are served. Guests may 
also have a Polish version of burger, that is 
a flat meatball in a roll, served with buck-
wheat croquettes. Here, also pizza has its 
spectacular Polish version! It is a satiating, 
crunchy yeasty flatbread, topped with plen-
ty of delicious components, freshly baked.

The food is complemented with a  bar 
with a wide range of drinks available, includ-
ing original cocktails with Polish names, 
such as Absztyfikant, Fircyk, Elegant, etc., 
prepared using well-known ingredients, such 
as: sea buckthorn, tea vodka, thyme, and 
lemon cream.

Last but not least, the interior design is 
perfect for those who want to have a quick 
lunch or a long feast as well as relish their 
coffee for a while. The cosy atmosphere of 
the restaurant is created by crystal chande-
liers, a copper bar and wooden furniture.

Inny Wymiar is open for everybody. Great 
lunches are served every day in two available 
options – option one includes soup, flatbread 
and home-made compote for PLN 21, and op-
tion two includes soup, a main course, a des-
sert and home-made compote for PLN 29. 
And in the evening, there are also special eve-
ning offers available. 

INNY WYMIAR
KUCHNIA I BAR

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

INNY WYMIAR KUCHNIA I BAR
Świętokrzyska 14, Warszawa
tel. 790 737 888
restauracja@innywymiar.waw.pl
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NIECH ŻYJĄ 
SKOKI

skoki narciarskie w jednym z kilku 
krajów na świecie uprawiających 
ten sport na poważnie. Oszaleli-

śmy na punkcie dyscypliny, w której rywalizuje 
kilkanaście nacji a liczą się cztery, w porywach 
do pięciu. I jesteśmy w niej najlepsi. Absolutnie 
nie dlatego, że konkurencja niezbyt liczna. Po 
prostu jesteśmy fenomenalni, zwłaszcza w tym 
sezonie – to nie ulega wątpliwości. Radości 
mamy z tego co niemiara. I słusznie, bo każdy 
sukces cieszy. I właściwie nie powinno nas bo-
leć to, że wieści o genialnym Małyszu czy Sto-
chu tylko co cztery lata przy okazji igrzysk idą 
w szerszy świat. Przecież to nie nasza wina, że 
do skakania nie przykładają się Amerykanie, 
Rosjanie czy Chińczycy.

ENGLISH

LONG LIVE SKI JUMPING

A cheering, patriotic-wear wearing mass is walking 
down the streets of Wisła. A few days later the same 
thing in Zakopane. Some of them are walking wobbly, 
unsurely but happily. It seems like the happiest thing 
in the life of the cheering, their families and (naturally!) 
the whole nation has just happened. A special show on 
TV and internet red from breaking, happy news. The 
word “best” is everywhere.

This is ski jumping in one of the world’s few 
countries that do it seriously. We went crazy for 
this discipline, in which few dozens of nations 
compete but only four or five count. And we are 
the best in it. Definitely not because there is not 
much competition. We are simply phenome-
nal, especially in this season – there is no doubt 
about that. We are very happy about this. And 
we should be, because every success brings joy. 
And we should not be upset that the news about 
the amazing Małysz or Stoch go into the world 
only once every four years, during the Olym-
pics. After all, it is not our fault that Americans, 
Russians or Chinese cannot jump.

But Polish “jump-mania” is not only an 
offshoot of Małysz’s success. Back in 1962 120 
thousand spectators gathered under Wielka 
Krokiew. They were there to watch the World 
Championships but today such attendance 
is unreachable even at the Olympics. When 
Wisła’s champion was at the top the competi-
tion in Zakopane was watched by 53 thousand 
fans. On the wave of Małysz’s success the ski 
jump in Wisła Malinka was renovated for less 
than 50 million PLN. Fantastic, amazing and 
pretty rational. There is popularity – you should 
invest and make it even more popular. Colloqui-
ally speaking – draw from it as much as you can, 
also when it comes to skiing talent. Because 
projects searching for talented and crazy young 
people were also created. You have to be at least 
a little bit crazy to ski down and then jump into 
the air…

Everything as it should be. Yet some sorrow 
stays in the heart of a winter sports’ fan. In al-
pine skiing single competitors are trying for 
years to “hit thirty” in slalom. They are not even 
trying to do that going down because they have 
nowhere to do that. Trainings and competitions 
cost money and alpinists do not have such proj-
ects and funds as jumpers do. Hockey players 
can also be jealous. Poland is a weird spot on 
the map of Central Europe. We are surrounded 
maybe not by hockey forces but definitely by 
strong hockey playing neighbours. There are 
no sponsors and, what more, the association is 
hurting the discipline by offering Polish repre-
sentation’s t-shirt with number 1 to a politician, 
who is arousing extreme emotions.

Long live ski jumping!  

To
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.
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Polska „skokomania” nie jest jednak po-
chodną popisów Małysza. Już w 1962 roku 
pod Wielką Krokwią zebrało się 120 tysię-
cy widzów. Wprawdzie po to, by oglądać 
mistrzostwa świata, ale dziś taka frekwen-
cja jest nieosiągalna nawet na igrzyskach 
olimpijskich. Kiedy na szczycie był mistrz 
z Wisły, konkurs w Zakopanem oglądało 53 
tysiące fanów. Na fali sukcesów Małysza zmo-
dernizowano skocznię w  Wiśle Malince za 
niecałe 50 milionów złotych. Fantastycznie, 
znakomicie i całkiem racjonalnie. Jest popu-
larność – trzeba zainwestować i spopularyzo-
wać jeszcze bardziej. Mówiąc kolokwialnie 
– wyciągnąć z tego ile się da, również narciar-
skich talentów. Bo powstały również projek-
ty, których celem jest wyszukiwanie uzdol-
nionych i szalonych młodych ludzi. Trzeba 
bowiem być choć trochę szalonym, by pu-
ścić się w dół na nartach a potem wzbić się 
na nich w powietrze.

Wszystko tak jak powinno być. Ale jednak 
żal jakiś pozostaje w sercu wielbiciela spor-
tów zimowych. W narciarstwie alpejskim od 
lat pojedynczy zawodnicy próbują wskoczyć 
do „trzydziestki” w slalomie. W zjeździe na-
wet nie próbują, bo nie mają gdzie trenować. 
Okres przygotowawczy i  starty w  sezonie 
kosztują, a alpejczycy nie mają takich pro-
jektów i funduszy jak skoczkowie. Zazdro-
ścić skoczkom mogą też hokeiści. Polska jest 
dziwną plamą na mapie Europy Środkowej. 
Otaczają nas jeśli nie potęgi, to przynajmniej 
mocni hokejowo sąsiedzi. Sponsorów nie wi-
dać, a na domiar złego związek robi krzywdę 
dyscyplinie, ofiarowując koszulkę reprezen-
tacji Polski z numer 1 politykowi wzbudzają-
cemu skrajne emocje.

Wiwat skoki narciarskie! 

ODZIANY PATRIOTYCZNIE WIWATUJĄCY TŁUM KROCZY ULICAMI WISŁY. 
KILKA DNI PÓŹNIEJ TEN SAM OBRAZ W ZAKOPANEM. KROK NIEKTÓRYCH 
Z NICH JEST CHWIEJNY, NIEPEWNY, ALE SZCZĘŚLIWY. WYDAJE SIĘ, ŻE DOSZŁO 
WŁAŚNIE DO NAJSZCZĘŚLIWSZEGO WYDARZENIA W ŻYCIU WIWATUJĄCEGO, 
JEGO RODZINY I (BA!) CAŁEGO NARODU. W TELEWIZJI PROGRAM 
SPECJALNY, INTERNET WRĘCZ CZERWONY OD PILNYCH I RADOSNYCH 
ARTYKUŁÓW. WSZĘDZIE RZUCA SIĘ W OCZY PRZEDROSTEK „NAJ”.
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artość nieruchomości związaną 
z jej położeniem można określać 
pod kątem obiektywnym, którego 

odzwierciedleniem są transakcyjne ceny na 
rynku, ale też subiektywnym. Obiektywnie 
pożądane są zwykle centra miast lub zacisz-
ne enklawy w granicach centrum, bezpo-
średnie sąsiedztwo wody, zieleni, pełna in-
frastruktura w okolicy, dobra komunikacja, 
nienaganne sąsiedztwo. Ceny takich nie-
ruchomości są najwyższe i takich właśnie 
dotyczy cytowana na wstępie sentencja. 
Inwestowanie w  nieruchomości położone 
w „dobrych lokalizacjach” jest najbezpiecz-

być więc najlepsze, bo najbardziej dochodo-
we. Niestety równocześnie bardziej ryzykow-
ne i mniej płynne w sprzedaży. Coś za coś. 

ENGLISH

THE BEST LOCATION

“Location, location, location…” – the motto of those 
who are, even privately, in real estate. Firstly, 
secondly and thirdly good location is what makes 
the price of real estate, the rest is secondary. 
But is this always the case? Is choosing the best 
location the most important thing in every case? 
And what really is a “good location”?

You can judge the worth of real estate’s lo-
cation objectively, looking at the transac-
tion prices on the market, or subjectively. 
Those objectively in demand are usually in 
the city centre or quiet areas close to the 
centre, close to water, green areas, full in-
frastructure nearby, good communication, 
proper neighbourhood. Such real estates 
are more expensive and this is when the 
motto is relevant. Real estates with “good 
location” are the safest investment and 
people living in such places have high liv-
ing satisfaction and feel prestigious.

When talking to my clients I keep on 
encountering the idea of “subjectively 
good location”, which is simply a  place 
where the person enjoys living. “My shop”, 
“my school”, “my GP” are all nearby. Nice 
neighbours, friends, favourite park where 
I walk my dog… Sentiments, memories and 
feeling of safety make it a pleasant place for 
me to live in. When looking for a place to 
live this is the “best location”.

The majority of serious investors on 
the real estate market searches for apart-
ments, land or houses located in the city 
centre where there are hundreds of people, 
ones that are well-connected with the rest 
of the city. And they are correct. Due to 
a specific location the real estate’s worth is 
very high there. There are also high chanc-
es that you will be able to sell such real es-
tate quickly, despite any other factors. On 
the other hand, you might not have high 
income from letting the place out, when 
taking into consideration how much you 
had to initially invest.

If looking for a  place to rent out those 
which are located well, but not necessarily 
in premium locations might bring more in-
come. A lower investment rate might lower 
rent but not necessarily your income. From 
an aggressive investor’s point of you unob-
vious locations might be best because they 
bring in the biggest income. Unfortunately, 
they are at the same time more risky and liq-
uid in sales. You gain some you lose some. 

W

„LOCATION, LOCATION, LOCATION…” – MANTRA WSZYSTKICH, KTÓRZY 
CHOCIAŻBY PÓŁZAWODOWO ZAJMUJĄ SIĘ NIERUCHOMOŚCIAMI, 
JEST OCZYWIŚCIE AKTUALNA. PO PIERWSZE, PO DRUGIE 
I PO TRZECIE: DOBRA LOKALIZACJA ŚWIADCZY O WARTOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI, RESZTA MA ZNACZENIE DRUGORZĘDNE. ALE 
CZY NA PEWNO ZAWSZE TAK JEST? CZY WYBÓR NAJLEPSZEJ 
LOKALIZACJI W KAŻDYM PRZYPADKU JEST DECYZJĄ WŁAŚCIWĄ? 
I CO TO WŁAŚCIWIE JEST TA „DOBRA LOKALIZACJA”?

niejsze, a lokatorzy tak położonych aparta-
mentów odczuwają wysoką satysfakcję ze 
stylu życia oraz prestiż.

Rozmawiając z klientami co rusz w prak-
tyce spotykam się też z pojęciem „lokalizacji 
dobrej subiektywnie”, czyli po prostu ta-
kiej, gdzie danej osobie dobrze się mieszka. 
W  okolicy jest „mój sklep”, „moja szkoła”, 
„moja przychodnia”, sąsiedzi, znajomi, ulu-
biony park, gdzie wychodzę pospacerować 
z psem. Wartość sentymentalna, wspomnie-
nia i  poczucie bezpieczeństwa sprawiają, 
że dobrze mi się tam żyje. Po kątem zakupu 
mieszkania na własne potrzeby to jest więc 
właśnie ta „najlepsza lokalizacja”.

Zdecydowana większość poważnych in-
westorów na rynku nieruchomości poszu-
kuje apartamentów, gruntów lub lokali zlo-
kalizowanych w ścisłych centrach, w miej-
scach przepływów tłumów ludzi, doskonale 
skomunikowanych z resztą miasta. I mają 
rację. Wartość nieruchomości związana 
z konkretnym miejscem jest tam wysoka. 
Wysokie jest też prawdopodobieństwo ko-
rzystnego i szybkiego odsprzedania takiej 
nieruchomości niezależnie od czynników 
zewnętrznych. Natomiast zwrot z zainwe-
stowanego kapitału z uzyskiwanego czyn-
szu najmu nie musi już być najlepszy z uwagi 
na kapitałochłonny próg wejścia.

Dużo lepszy zwrot z najmu dają często lo-
kale kupionych w przyzwoitych miejscach, 
ale wcale nie w tych określanych jako pre-
mium. Niższy poziom inwestycji może dać 
niższy czynsz, ale niekoniecznie niższą stopę 
zwrotu. Z punktu widzenia inwestora bardziej 
agresywnego, lokalizacje nieoczywiste mogą 

Więce j  na anywhere . p l

NAJLEPSZA 
LOKALIZACJA…

JANUSZ 
TOMCZAK
 
Na rynku nieruchomości zna się jak nikt inny. 
Jest współwłaścicielem biura nieruchomości, 
działającego na rynku od blisko 10 lat. Pierwsze 
sznyty zdobywał jako dyrektor sprzedaży w dużej 
firmie deweloperskiej. Absolwent Politechniki 
Gdańskiej oraz Podyplomowych Studiów na 
Uniwersytecie Gdańskim, uczestnik wielu szkoleń 
z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w kraju i za 
granicą. Prywatnie zapalony podróżnik, szczęśliwy 
mąż i ojciec dwójki dorosłych dzieci. Miłośnik 
kina i dobrego wina.

F E L I E T O N  /  C O L U M N
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eśli ktoś mieszka w  Trójmieście, to 
Jaśkowa Dolina jest mu na pewno 
znana. Tym, którzy jej nie znają, wy-

jaśniamy – to urokliwe miejsce w samym 
sercu Gdańska, kilka minut od Wrzeszcza. 
Dobrze tu mieszkać – w sąsiedztwie roz-
ległych i zadbanych parków i zagajników, 
a jednocześnie wciąż w centrum miejskiego 
życia. Nic więc dziwnego, że wiele rodzin 
marzy, by właśnie tutaj uwić sobie gniazdko.

Dlatego właśnie Hossa zdecydowała się 
zlokalizować w  tym miejscu swoją nową 
inwestycję – Centralpark. Nazwa, trzeba 
przyznać, jest trafiona, bo osiedle atrak-
cyjnych apartamentowców wznosi się jed-
nocześnie w  parku i  tętniącym życiem 

J

ŻEBY MIESZKAĆ W BREMIE, ROTTERDAMIE, CLEVELAND CZY 
NEWCASTLE WCALE NIE TRZEBA OPUSZCZAĆ GDAŃSKA.

CA ŁY ŚW I AT 
Z WIDOKIEM 
NA MORZE

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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ne elementy architektoniczne swojego miasta-patrona. 
„Newcastle” zatem cechuje się stalowymi konstrukcja-
mi połączonymi z naturalnymi materiałami, by nawią-
zać do słynnego mostu Tyne Bridge oraz średniowiecz-
nych fortyfikacji Black Gate. „Cleveland” natomiast 
wyróżnia się opływowymi i cylindrycznymi kształtami 
z ozdobnymi liniowymi elementami ze stali nierdzew-
nej, które przywodzą na myśl amerykański styl stream-
line moderne, pięknie reprezentowany właśnie w mie-
ście znad jeziora Erie.

Najważniejsze będą jednak same mieszkania. Są 
gotowe do odbioru Do wyboru jest pełna gama wygod-
nych apartamentów – od niewielkich, ale wygodnych 
i  funkcjonalnie zaprojektowanych kawalerek, przez 
3- i 4-pokojowe apartamenty o różnych rozkładach, do 
luksusowych apartamentów o powierzchni 150 metrów 
kwadratowych, zlokalizowanych na ostatnich kondy-
gnacjach „Bremy” i „Rotterdamu”, skąd rozciąga się 
zachwycający widok na Gdańsk oraz Zatokę Gdańską. 
Wszystkie mieszkania dysponują loggią, a duże okna 
rozciągają się od sufitu po samą podłogę, dzięki czemu 
każde pomieszczenie jest pięknie doświetlone. Części 
mieszkalne osiedla wyniesiono ponadto ponad poziom 
ulic okalających Centralpark, by zapewnić mieszkań-
com jak największą prywatność i komfort.

Deweloper bardzo świadomie podszedł również do 
planowania innych elementów osiedla. Od strony ulicy 
Rakoczego powstał ciąg sklepów i lokali usługowych. 
Wnętrze osiedla zostało wyłączone z ruchu kołowego 
– pod każdym z budynków znajdują się dwukondygna-
cyjne hale garażowe, więc miejsca wystarczy dla wszyst-
kich. Między budynkami nasadzone zostały kilkuna-
stoletnie sosny i zachowany jest starodrzew dębowy, co 

C A Ł Y  Ś W I A T  Z  W I D O K I E M  N A  M O R Z E

NA  C E N T R A L PA R K 
S K Ł A DAĆ  S I Ę  B Ę DZ I E 
D O C E L OWO  O S I E M 
A PA RTA M E N T OWC ÓW, 
A   K A Ż DY  Z   N IC H 
S WOJĄ  NA Z W Ę 
Z AC Z E R P NĄ Ł  OD 
J E D N E G O  Z   M I A S T 
PA RT N E R S K IC H 
GDA Ń S K A . 

mieście. Dzięki rozwiniętej sieci transportu publicz-
nego w kilka minut można stąd dotrzeć do Wrzeszcza 
czy na lotnisko (za pośrednictwem Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej – przystanek „Brętowo” zlokalizowany 
jest niedaleko Centralparku), kilkanaście minut zaj-
mie zaś dotarcie tramwajem czy autobusem choćby do 
centrum Gdańska, o komunikacji samochodowej z in-
nymi zakątkami Trójmiasta czy całego Pomorza nie 
wspominając.

Na Centralpark składać się będzie docelowo osiem 
apartamentowców, a  każdy z  nich swoją nazwę za-
czerpnął od jednego z  miast partnerskich Gdańska. 
Dwa z nich – „Brema” i „Rotterdam” – są już gotowe. 
Kolejne dwa – „Cleveland” i  „Newcastle” – także już 
znalazły się w ofercie dewelopera. Hole i części wspólne 
każdego z budynków odzwierciedlają charakterystycz-



sprawiło, że osiedle zamieniło się w kameral-
ny miejski park. Nie zabrakło oczywiście tak-
że miejsca dla najmłodszych mieszkańców 
Centralparku w postaci dużego placu zabaw.

Apartamenty w  Centralparku gotowe 
do odbioru. Więcej informacji można za-
czerpnąć na oficjalnej stronie internetowej 
dewelopera. Warto jednak także zajrzeć do 
Centralparku w dniach 11-12 marca żeby zo-
baczyć inwestycję na własne oczy i przekonać 
się o wszystkich jej zaletach. W tych dniach 
odbędą się bowiem dni otwarte Centralparku. 
Wszelkie niezbędne informacje na ten temat 
znajdziecie na www.hossa.gda.pl. 

ENGLISH 

THE WHOLE WORLD WITH A VIEW 
OF THE SEA

You do not have to leave Gdańsk to live in 
Bremen, Rotterdam, Cleveland or Newcastle.

If you live in the Tricity, you surely know 
Jaśkowa Dolina Street. It is a  charming 
place in the heart of Gdańsk, situated sev-
eral minutes from the Wrzeszcz district. It 
is a nice place to live – neighbouring large, 
well-groomed parks and coppices as well 
as the city centre at the same time. So it is 
no surprise that many families dream of 
settling there.

Therefore, Hossa decided to locate 
there its new investment – Centralpark. 
Admittedly, the name is well-chosen, as 
the estate of attractive apartment hous-
es is located both in the park and the city 
teeming with life. Thanks to a developed 
public transport network, it takes only 
a  few minutes to get to Wrzeszcz or to 
the airport (by urban railway, PKM – the 
‘Brętowo’ stop near Centralpark) and doz-
en or so minutes to get to the city centre 
by tram or bus; not to mention going by car 
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to other places in the Tricity or the whole 
Pomerania region.

Centralpark is to comprise eight apart-
ment houses in total, and each of them is 
to be named after one of Gdańsk’s partner 
cities. Two of them – ‘Brema’ (Bremen) 
and ‘Rotterdam’ are finished. Other two – 
‘Cleveland’ and ‘Newcastle’ have already 
been included in the developer’s offer as 
well. Halls and shared parts of each of 
the buildings reflect characteristic ar-
chitectural elements of its patron city. 
Consequently, ‘Newcastle’ is charactersed 
by steel structures combined with natu-
ral materials, which refers to the famous 
Tyne Bridge and the medieval fortified 
gatehouse, the Black Gate. ‘Cleveland’ 
has streamlined and cylindrical shapes 
with ornamental linear, stainless steel el-
ements referring to the American style – 
Streamline Moderne – represented in the 
city by the Erie Lake.

But the apartments themselves are the 
most important aspect. They are ready for 
acceptance. The offer comprises a  wide 
range of comfortable apartments – from 
small, but comfortable, practical and func-
tional studio apartments, through three 
and four bedroom apartments with differ-
ent plans, to luxurious 150 square metres 
apartments on the top floors of ‘Brema’ 
and ‘Rotterdam’, with an amazing view 
of Gdańsk and the Gdańsk Bay. In all the 
apartments, there is a  loggia and large 
floor-to-ceiling windows, which makes 
them well-lighted. The residential parts 
of the estate are situated over the level of 
the streets in the vicinity of Centralpark to 
provide the inhabitants with full privacy 
and comfort.

Moreover, the development of other 
parts of the estate has been equally prac-
tical. On the side of Rakoczego Street, 
there are many shops and services. The ve-
hicular access within the estate has been 
limited – in each of the buildings, there 
are two-storey underground garages, so 
there is enough room for everyone. Pines 
of a  dozen years or so have been plant-
ed amongst the budilings, and the oak 
old-growth forest has been kept, which 
turned the estate into a private park. The 
little inhabitants have not been forgotten – 
there is a large playground in Centralpark.

The apartments in Centralpark are 
ready for acceptance. Further information 
is available on the official developer's web-
site. On 11 and 12 March, Doors Open Days 
are held in Centralpark, and you can visit 
the investment to see for yourself all its as-
sets. All relevant information is available 
on www.hossa.gda.pl. 

N I E  Z A B R A K Ł O  O C Z Y W I Ś C I E 
TA K Ż E  M I E J S C A  DL A 
N A J M Ł OD S Z YC H  M I E S Z K A ŃC ÓW 
C E N T R A L PA R K U  W   P O S TAC I 
DUŻ E G O  PL AC U  Z A BAW. 
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TEKST Krzysztof Król ZDJĘCIE Tomasz Sagan

TRZEBA 
SIĘ ZNAĆ 
I CIĘŻKO 
PRACOWAĆ

Z NICZEGO ZBUDOWAŁ PRZED LATY FIRMĘ, KTÓRA DZIŚ 
JEST JEDNĄ Z WIZYTÓWEK SWOJEJ BRANŻY. NAZWAŁ JĄ 
SWOIM NAZWISKIEM. DZIŚ KOSMETYKI ZIAJA ZNAJĄ CHYBA 
WSZYSTKIE POLKI. ZENON ZIAJA OPOWIADA O POCZĄTKACH 
FIRMY I TRUDNOŚCIACH W PROWADZENIU BIZNESU.

Czy to prawda, że zaczynał pan biznes od 
produkowania kremu w przerobionej maszynie 
do lodów?
Tak, to prawda. To były czasy dla wielu, zwłaszcza mło-
dych ludzi, niewyobrażalne – jak wyglądała Polska, jak 
wyglądał przemysł i powstawanie przemysłu prywatnego. 

W istocie, trzeba było być mocno zaradnym. Wpadłem na 
taki pomysł, że z maszyny do lodów, którą chciano wyrzu-
cić, stworzyłem początki mojej firmy. Właściwie w ma-
szynie do lodów niszczy się rzecz nieistotna w produkcji 
kremów, czyli ta część, która zamarza, więc reszta była 
bardzo dobra. Sam zaadaptowałem to urządzenie do pro-
dukcji kremów – lody to też emulsja, także produkcja jest 
bardzo podobna. Pierwszy krem powstał w tej maszynie.

Myśli pan, że teraz taki start w biznesie byłby 
możliwy?
Wielu ludzi zadaje mi to pytanie. Myślę, że start jest za-
wsze możliwy, pewnie nie w ten sposób, ale jest. Inna 
będzie zarówno organizacja produkcji, jak i organizacja 
sprzedaży, ponieważ warunki dzisiaj są zupełnie inne. 
I rynkowe, i technologiczne. Wówczas startowaliśmy nie 



T R Z E B A  S I Ę  Z N A Ć  I  C I Ę Ż K O  P R A C O W A Ć

sprzedaży. Był też pusty, więc przyjmował 
wszystko. Dziś również można by tego typu 
firmę założyć. Pewnie wyglądałoby to trochę 
inaczej, rozwój firmy trwałby dłużej, ale jest 
to możliwe. 

Biorąc pod uwagę cechy, które w pana 
przypadku się sprawdziły – co mógłby 
pan polecić osobom, które dopiero startują 
w biznesie? Czego od nich wymaga 
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa 
i przetrwanie na nim lat?
Tego co zawsze. Po prostu trzeba mieć po-
mysł. Należy mieć wiedzę, przede wszystkim 
na temat tego pomysłu, który się ma, lub ją 
po prostu zdobyć. Czemu się udają start-upy 
informatyczne? Bo są to młodzi ludzie, któ-
rzy wiedzą, co robią. Bardzo często ludzie 
zaczynają biznes dla pieniędzy, a nie dlatego, 
że coś potrafią. Pierwszym ich celem są pie-
niądze, a nie jakaś konkretna idea czy cel, do 
którego dążą. Przede wszystkim trzeba się 
znać i pracować dzień i noc.

A pan, zaczynając, bardziej stawiał na tę 
ideę czy na majątek?
Pieniądze mnie w  ogóle nie interesowały. 
Chciałem robić coś interesującego, ponieważ 
praca, którą wcześniej wykonywałem w rze-
czywistości wolnorynkowej – jestem z wy-
kształcenia aptekarzem – po prostu średnio mi 
odpowiadała. Zawsze miałem w sobie ducha 
organizowania produkcji i samej produkcji. 
Apteka, jako miejsce dystrybucji leków, mnie 
mało interesowała, dlatego całe życie spędzi-
łem w aptekach szpitalnych, które na owe cza-
sy były w większym stopniu miejscem produk-
cyjnym niż dzisiaj. Rola apteki się zmieniała. 
Mało mi to odpowiadało i dlatego nie kupiłem 
apteki czy nie postarałem się, żeby być apteka-
rzem, tylko właśnie odskoczyłem w kierunku 
produkcji, bo to mnie tak naprawdę zawsze 
interesowało.

Wielu przedsiębiorców utyskuje teraz na to, 
że trudno jest znaleźć dobrych pracowników. 
Często słychać głosy, że ludzie, którzy teraz 

przychodzą do pracy, mają bardzo duże 
oczekiwania, bardzo duże wymagania...
To jest prawda. Coraz trudniej jest o dobrych 
pracowników.

Jak pan myśli, z czego to wynika? 
To jest naturalne. Generalnie uważam, że 
młode pokolenie, które przychodzi, jest niepo-
równywalnie lepsze od mojego pokolenia. Jest 
lepiej wyedukowane, zna języki, jest obyte ze 
światem. Natomiast to, o co pan pyta, wynika 
z tego, że jest na świecie coraz większa specjali-
zacja. Nie jest już tak jak było, kiedy ja zaczyna-
łem. Musiałem być złotą rączką i znać się trochę 
na mechanice, na technice. Oczywiście, zna-
łem się na tej części profesjonalnej, bo takie stu-
dia skończyłem, natomiast musiałem douczyć 
się sfery organizacji pracy, informatyki, która 
wówczas – i to było moje szczęście – powstawa-
ła. Dzisiaj człowiek przychodzi do pracy wyedu-
kowany. Umie pracować na wielu programach 
komputerowych, jest wyspecjalizowany w dość 
wąskiej dziedzinie. Świat jest na tyle poukłada-
ny, że po co ktoś, kto nie jest profesjonalistą, ma 
się zajmować np. informatyką, jeżeli od tego są 
inni pracownicy. A my się musieliśmy zajmo-
wać wieloma rzeczami, więc mieliśmy szersze 
spektrum do wyciągania wniosków. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że jest lepiej. Po prostu jest 
inaczej. Stąd dzisiaj problemy z zatrudnieniem 
dobrych pracowników. Czują to zwłaszcza 
małe firmy, bo w dużych to nie jest problem. 
Są specjaliści w wielu dziedzinach. W małych 
firmach dla jednego specjalisty jest czasem za 
mało pracy na jeden etat. Dobrze mają małe 
firmy, mające w swoich kadrach te złote rączki, 
ludzi, którzy mają szerokie spektrum zaintere-
sowań i robią część z tego, część z tamtego i tak 
dalej. W małych firmach jest to istotne. A z pra-
cownikami jest coraz trudniej dlatego, że jest 
coraz mniej ludzi, którzy chcą pracować. Jest 
też trochę mitów, że ci młodzi ludzie chcą so-
bie od razu kupić mercedesy. Są tacy i tacy, ale 
generalnie uważam, że to nowe pokolenie jest 
nieporównywalnie lepsze od naszego. Bardzo 
lubię pracować z młodymi. W mojej firmie sta-
wiamy głównie na młodych. 

W   I S T O C I E ,  T R Z E BA  BY Ł O  BYĆ 
MO C N O  Z A R A D N Y M .  W PA D Ł E M  N A 
TA K I  P OM YS Ł ,  Ż E  Z   M A S Z Y N Y  D O 
L OD ÓW,  KT ÓR Ą  C HC I A N O  W Y R Z UC IĆ , 
S T WOR Z Y Ł E M  P O C Z ĄT K I  MOJ E J  F I R M Y. 

mając kompletnie pieniędzy. Pożyczałem, 
nie pamiętam już dokładnie, 100 czy 200 
dolarów żeby rozpocząć produkcję. Dzisiaj 
bez pieniędzy w mojej branży byłoby bardzo 
trudno. Jakiś wkład trzeba by było mieć, ale 
uważam jednak, że wszystko jest absolutnie 
możliwe. Wtedy rynek był pusty, przemysł 
funkcjonował tylko jako dawny przemysł 
państwowy, który działał, jak wszyscy pamię-
tamy, fatalnie. Rynek był mocno niezależny, 
czego o dzisiejszym nie można powiedzieć, 
bo jest bardziej zglobalizowany, aczkolwiek 
w Polsce nie jest jeszcze tak źle. Wówczas, 
poza oczywistym zapałem, który mieliśmy, 
ważne były dwie rzeczy. Pomagało nam to, 
że rynek był niezależny, było wiele miejsc 



Zaczynał pan z małżonką i bardzo wąską 
grupą ludzi, teraz już jest czas na to, 
żeby powoli coraz więcej uprawnień do 
zarządzania firmą oddawać w nowe ręce.
No tak, to jest naturalne. 

Czy to dla pana łatwy proces? Oddawanie 
swojego dziecka i delegowanie uprawnień 
przychodzi panu łatwo?
Wie pan, nie bardzo mam wyjście... Nie, nie 
mam z tym żadnego problemu. Jest wielu 
znacznie lepszych ode mnie ludzi, którzy 
wiedzą więcej niż ja na wiele tematów. 
W  związku z  tym postrzegam swoją rolę 
w  firmie, jako osobę, która spina wszyst-
kie obszary działalności. Firma zatrudnia 
ponad 1200 osób, więc nie ma możliwości 
niedelegowania czegokolwiek. Nie mam 
z tym żadnego problemu. Etap „własnego 
dziecka” został już dawno przekroczony, 
więc jest to konieczne.

nicy, czy z kraju, spostrzegają tę dobrą atmos-
ferę. Cieszę się, że tak jest, ale nic specjalnego 
nie robimy. Po prostu żyjemy, pracujemy, nie 
udajemy nikogo innego. Mówiąc krótko, jeśli 
uda się dobrać w firmie ludzi, którzy pracują 
uczciwie, szczerze i nie kręcą, to myślę, że wte-
dy samo wszystko przyjdzie.

A znany jest pan również jako zapalony 
tenisista, narciarz i miłośnik jazdy na 
rowerze.
No tak, rzeczywiście. Kiedyś spóźniłem się 
na kort na mecz z kolegą. Zdenerwował mnie, 
więc powiedziałem, że u mnie tenis jest na 
ostatnim miejscu, mając na myśli to, że na 
pierwszym stawiam firmę. Prawie się obra-
ził i nie chciał grać, bo u niego tenis był aku-
rat na pierwszym. Oczywiście jest to żart, 
bo to bardzo sympatyczny kolega, z którym 
zresztą grywam od 50 lat i dalej bardzo zacię-
cie. Czuję, że sport jest dla mnie, zwłaszcza te-
nis, ale faktycznie lubię też narty i rower.

Sport pomaga w biznesie? 
Oczywiście. Miałem kiedyś taki moment, kie-
dy przyszedłem na kort, grałem mecz, jak za-
wsze zacięty, bo gramy zawsze o mistrzostwo 
świata, i mój partner mówi: „Słuchaj, o czym 
ty myślisz?” Złapałem się wtedy na tym, że 
myślę o pracy, a nie gram w tenisa. Dopiero jak 
już sobie wszystko wewnętrznie poukładałem, 
to od tej pory albo gram, albo przestaję myśleć 
o tenisie. Jest to forma wyczyszczenia mózgu. 
Taki ciężki mecz, bo nasze mecze są tylko cięż-
kie, daje to, że mózg się czyści. Podobnie jazda 
na rowerze. Niestety, każdy biznes jest trudny, 
stresowy i tak naprawdę biznesmen-przywód-
ca jest samotny i obciążony wieloma stresowy-
mi sytuacjami, na co nie ma chyba lepszego re-
medium, jak właśnie sport. Oczywiście, są pew-
nie i inne, mnie jednak sport pasuje najbardziej.

Mówi pan, że przedsiębiorca to jest człowiek 
samotny, ale przedsiębiorstwo buduje 
pan rodzinne. Łatwo jest budować firmę 
z rodziną? Czy to nie jest tak, że z rodziną to 
się dobrze na fotografiach wychodzi?
Wie pan, jak zwykle, w życiu bywa różnie. Ja 
miałem to szczęście, że rodzinę mam wspa-
niałą. Żona jest w firmie od początku i zawsze 
pracowała rzetelnie i mocno. Tak samo dzie-
ci, teraz pożenione, więc i ich rodziny. Nie 
ma chyba reguły, czy z rodziną jest łatwiej, 
czy trudniej. Jeżeli wszystko dobrze idzie, to 
łatwiej, ale bywa tak, że gorzej. Daje to nato-
miast wielkie obciążenie rodzinne, bo poza fir-
mą nie ma już nic, nawet przy stole wigilijnym 
jest firma. To jest często trudne, ale w moim 
przypadku się sprawdza. 
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M ÓW I ĄC  K RÓ T KO,  J E Ś L I  U DA 
S I Ę  D O B R AĆ  W   F I R M I E  L U D Z I , 
K T Ó R Z Y  P R AC U JĄ  U C Z C I W I E , 
S Z C Z E R Z E  I   N I E  K R Ę C Ą ,  T O 
M Y Ś L Ę ,  Ż E  W T E DY  S A M O 
W S Z Y S T KO  P R Z YJ D Z I E .

Chciałbym zapytać pana o jeszcze jedną 
rzecz. Przygotowując się do naszego 
spotkania zrobiłem małe rozeznanie 
i muszę powiedzieć, że nie znalazłem 
ani jednej osoby, co mnie bardzo mocno 
dziwi przy tej skali biznesu, która byłaby 
w stanie powiedzieć na pański temat coś 
negatywnego. Płaci pan podatki w Polsce, 
wszystkich pracowników zatrudnia na 
etatach... Trudno znaleźć coś, na czym można 
by pana złapać. Jak pan to robi? Ludzie pana 
tak lubią, czy to pan ich tak szanuje?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 
Staram się postępować prostolinijnie, uczci-
wie, szczerze, nic nie zakręcając. Skoro ludzie 
mają o mnie taką opinię, to jest mi bardzo 
miło. Czuję to, że ludzie nas lubią, klienci nas 
lubią. Cóż mogę więcej powiedzieć. Staram 
się, żeby pracownicy przejmowali tę atmosferę 
i oczywiście przejmują. Wszyscy, którzy nas 
odwiedzają, którzy przyjeżdżają, czy z zagra-
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ENGLISH 

YOU NEED KNOWLEDGE AND HARD WORK

Years ago he built a company from nothing. Now it is one of the 
main ones in it's industry. He named it after himself. Today this 
name is probably known by every Polish woman. Zenon Ziaja talks 
about his company and challenges of leading a business.

Is it true that you have started your business by 
producing cream in an adapted ice-cream maker?
Yes, that is true. These were times that are now, especially 
for young people, unimaginable. This is how Poland, pro-
duction and private industries looked like back then. You 
had to be very skilful. I came up with this idea and I started 
my company with an old ice-cream maker that was sup-
posed to be tossed out. That machine had a faulty element 
that was irrelevant for cream-making. It was that piece that 
cooled ice-cream. The rest was working properly. I adapted 
that machine myself, so that it could produce creams. Ice-
cream is also liquid so producing them is similar. My first 
cream was made with that machine.

Do you think that someone could get into business like 
this now?
Many people ask me this question. I think that you can al-
ways go into business, maybe not this exact way. You would 
definitely organise production and sales differently, be-
cause conditions are now entirely different. Both market 
and technology are different. Back then we were starting 
with absolutely no money. I borrowed, I do not remember 
now how, 100$ or 200$ to start production. Today it would 

be very difficult to go into my industry without money. You 
have to have some kind of a budget, but I still think that 
everything is possible. Back then the market was empty, it 
functioned only like the previous government-owned indus-
try and we all remember that that did not work. The market 
was independent, unlike now that it is more global, although 
it is not too bad in Poland. Back then, apart from obvious 
enthusiasm, two things were important. The fact that the 
market was independent gave us many selling options. It 
was also empty, so it absorbed everything. Today you could 
also built a similar company. It would probably look a bit dif-
ferent, the company might develop longer, but it is possible.

Taking into consideration your own skill-set, how would 
you advise those, who are just starting in this business? 
What should they have, to successfully run a business 
and stay on the market for years?
What you always need. You have to have an idea. You should 
have knowledge, especially about this idea that you have, or 
just go and get it. Why are IT start-ups successful? Because 
they are created by young people who know what they are 
doing. Very often people start businesses because they want 
money, not because they know something. Income is their 
main goal and not a specific idea or a goal that they want to 
reach. So, first of all, you have to have knowledge and work 
day and night.

And did you focus on an idea or income?
I was not interested in money in the slightest. I wanted to 
be doing something interesting, because the job that I had 
on the free market (I am a pharmacist by trade) was just not 
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what I wanted to do. I always wanted to organise produc-
tion and produce something. A pharmacy, simply selling 
medication, was not very interesting and I spent my whole 
life in hospital pharmacies, which, back then, were much 
more aimed at production than sales. The role of pharma-
cies changed. I was not happy with this and this is why I have 
not bought a pharmacy but went into production that has 
always interested me.

Many businessmen complain now that it is difficult to 
find good employees. You can often hear that people who 
start working now have very high expectations.
That is true. It is more and more difficult to find good 
employees.

Why do you think that is?
That is natural. I generally think that the current young 
generation is much better than my generation. It is bet-
ter educated, knows languages, is well-rounded. And what 
you are asking about is caused by a more specific speciali-
sation in the world. It is not like it was when I started. I had 
to do everything and know a bit about mechanics, technol-
ogy… I obviously had knowledge about the professional bit, 
this is what I had a degree in, but I had to learn about work 
organisation, IT, which, thank heavens, was just starting 
to develop then. Today a person comes to work fully edu-
cated. He can work with different computer programmes 
and is specialised in a pretty narrow field. The world is so 
well-organised that there is no need for someone, who is 
not a professional, to do something with, for example, IT, 
because we have other employees. And we had to do many 
things so we had a wider spectrum for drawing conclu-
sions. I do not want to say that it is better. It is simply dif-
ferent. This is why we now have problems with hiring new 
employees. This is especially felt by smaller companies 
because the bigger ones do not have such issues. There are 
specialists from many fields. In small companies there is 
sometimes not enough work for one contract. It is benefi-
cial for small companies to have people, who have a wide 
spectrum of interests and can do a bit of everything. That is 
important fro those small companies. And it is also difficult 
to find employees because now many people do not want 
to work. There is also this myth that young people want to 
buy Mercedes' straight-away. There are both types of peo-
ple, but I generally think that this generation is better than 
ours. I really like to work with young people. They are high-
ly valued in my company.

You started with your wife and a small group of people. 
It is now time to slowly pass some of the management to 
new people. 
Yes, this is natural.

Is that easy for you? Handing your baby over to 
someone else?
You know, I do not really have a choice… No, I do not have 
a problem with this. There are many people who are better 
than I, who know more about many things. And so I think 
that my role in the company is to be that person who con-
nects everything. The company employs over 1200 people 
so I cannot control everything. I have no issue with that. 
I have closed the “baby” chapter a long time ago.

I wanted to ask about one more thing. While preparing 
for our meeting I asked around and I have not spoken 
to a single person (which is very surprising when 
taking into consideration the scale of your business) 
who would have anything negative to say about 
you. You are filing your taxes in Poland, employing 
everyone on contracts… It is difficult to blame you for 
anything. How do you do this? People like you that 
much or you respect them so deeply?
I cannot answer this question. I want to act in a straight-
forward, fair, honest way, without hiding anything. I am 
pleased that people think kindly of me. I can feel that 
people and clients like us. What more can I say? I want 
my employees to feel this as well and, obviously, they do. 
Anyone who visits us, be it from the country or abroad, 
can spot this good atmosphere. I am happy about this 
but we are not doing anything special. We simply live 
and work without pretending anything. To put it simply, 
if you can gather people who are honest and hard-work-
ing, who are not trying to conceal anything, then every-
thing will fall into place.

And you are also known to be a passionate tennis 
player, skier and cyclist.
Yes, indeed. I  was once late to a  tennis match with 
a friend. He has upset me so I told him that tennis is at 
the bottom of my list, thinking about putting my com-
pany first. He almost refused to play because tennis was 
at the top of his list. Of course this is a joke, he is a very 
close friend, with whom I am playing for over 50 years, 
still very competitively. Sport is definitely my thing, es-
pecially since I do like skiing and cycling.

Is sport helping with business?
Naturally. I had this moment once, when I was playing 
a match, very competitively because we are obviously 
always playing for the world cup, and my partner said: 
“What are you thinking about?”. I then noticed that I was 
thinking about work and not tennis. Only once I re-or-
ganised everything in my head I started either playing 
or working. It is a form of a mental cleanse. A difficult 
match, and matches are always difficult, allows you to 
clear your head. Like riding a bike does. Unfortunately, 
every business is difficult and stressful and, honestly, 
a businessman is lonely and very stressed. There is no 
better medicine for this than sport. Surely there are oth-
er solutions but I like sport best.

You say that a businessman is a lonely person 
but you have a family business. Is it easy to built 
a company with family? Is it not true that family only 
looks good on photos?
You know, as usually in life, it depends. I  am lucky 
enough to have an amazing family. My wife is in the 
company from the very start and she always worked 
hard and honestly. Same as children, now married, so 
also their families. There is no rule that it is easier or 
more difficult with family. If everything is going well 
then it helps but sometimes it does not. It also puts a big 
strain on the family because company becomes every-
thing, even at Christmas dinner. It is often difficult, 
but, in my case, works well. 

1 0 6 – 1 0 7 L U D Z I E  /  P E O P L E





am 41 lat. Z natury jestem spokojnym człowie-
kiem. Taki się urodziłem. Tak też wychowa-
li mnie rodzice. Nie krzyczę, nie unoszę się. 

Racjonalnie podchodzę do życia i do sytuacji, w których 
przychodzi mi się znaleźć. A dzieje się dużo. Każdego 
dnia przychodzą wyzwania. Nie wszystko układa się po 
mojej myśli – bardzo często doznaję porażek. W cięż-
kich chwilach, zamiast cierpieć i  rozpaczać, od razu 
przechodzę do działania. Nie szukam winnych – szu-
kam rozwiązania. Nie zamykam się w sobie – prostuję 
się i biorę głęboki wdech. Jestem gotowy do walki, do 
zmierzenia się z problemem. 

Sport wykształcił we mnie duszę wojownika, ale 
to nie sport poukładał mi w  głowie. Mój światopo-
gląd wypracowałem w sobie na przełomie lat, podró-
żując po świecie i  poznając różnych ludzi. Uważnie 
obserwując. Po pewnym czasie znalazłem sposób na 
szczęście. 

Owym sposobem jest filozofia nazywana w nauce 
stoicyzmem. Modelem stoickiego człowieka był mę-
drzec żyjący w zgodzie z naturą, kierujący się rozumem. 
Osiągał szczęście przez wewnętrzną dyscyplinę moralną 
oraz sumienne spełnianie tych obowiązków, które sam 
wokół siebie kreował lub które spadały na niego natural-
ną koleją rzeczy. Co ważne, odcinał emocje od zdarzeń 
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Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, 
społecznikiem, prezesem Fundacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne. 
Na dodatek gra w golfa i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 

zewnętrznych, na które nie miał wpływu. Towarzyszyły 
mu zawsze wartości i zasady zgodne z naturą i szanujące 
innych ludzi.

Zabrzmiało prosto i ciekawie? A jakże! Ja to kupuję. 
Co więcej, lubię to i nie zamierzam zmieniać. W dzisiej-
szym, dynamicznie zmieniającym się świecie, falach 
radości i smutków, sukcesów i porażek, dobra i zła, róż-
nic i napięć oraz coraz większych podziałów, niektórzy 
twierdzą, że idzie zwariować. A ja nie chcę zwariować, 
dlatego używam głowy i rąk, by tworzyć ciekawe i war-
tościowe rzeczy, na które mam realny wpływ. To na 
tym skupiam swoją energię i emocje. Pragnę zmieniać 
świat na lepsze, uczestniczyć w jego rozwoju, ale robię to 
przede wszystkim wtedy i tam, gdzie będą zauważalne 
efekty. Oszczędzam natomiast emocje i czas na rzeczy, 
na które nie mam wpływu.

Mam za sobą kolejny udany dzień. Takiego samego 
Wam życzę! 

ENGLISH 

STOIC CALM

I am 41. I’m a composed person. I was born like that, 
and my parents brought me up that way. I don't shout, 
I take it easy. I adopt a rational attitude towards life and 
various circumstances I’m faced with. And there’s a lot 
going on. Every new day brings new challenges. Not ev-
erything goes in line with my plans – I often fail. In dif-
ficult times, instead of wailing and falling into despair, 
I immediately take action. I don't look for someone to 
blame – I  look for solutions. I don't withdraw into my 
shell – I straighten up and take a deep breath. I’m ready 
to fight, to confront the problem.

Sport has made me a fighter, but it's not sport that 
taught me to be sensible. I've shaped my opinions over 
the years, travelling the world and meeting various peo-
ple – observing the reality. After some time, I found 
a way to achieve happiness.

And the answer is the philosophy of Stoicism. Stoics’ 
model man was a  wise man living in harmony with 
nature, following his mind. He achieved happiness 
through moral self-discipline and fulfilling duly obliga-
tions that he created or assumed. What is important is 
the fact that he was able to separate his emotions from 
external circumstances he couldn't change. He always 
followed rules and principles that were in harmony with 
nature and respected other people.

Does it sound simple and interesting? You can say 
that again! I buy it. What’s more, I like it and I’m not go-
ing to change myself. Some people say that it’s easy to go 
crazy nowadays, in the rapidly-changing world, with all 
these ups and downs, successes and failures, good and 
evil, differences and tensions, and growing divisions. 
And I don't want to go crazy. That’s why I use my head 
and hands to create something interesting and valuable 
which I can have influence on. I concentrate my energy 
and emotions on it. I wish to improve the world, take part 
in its development, but I only do that primarily in aspects 
where I can see the effects of my actions. And I don't 
waste my emotions and time on things I can't change.

It’s been another good day for me. And I wish you 
all the same! 
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ie pan, co najbardziej liczy się 
w życiu? – zagadnął do mnie po 
francusku elegancki starszy pan. 

Siedziałem na lotnisku w  Paryżu i  cze-
kałem kolejną godzinę na opóźniony sa-
molot. – Co się liczy? – odpowiedziałem 
pytaniem na pytanie. – Żeby nie stracić 
nadziei… – odparł. Wziął głęboki oddech 
i zaczął mówić: „Byłem kiedyś ze wspania-
łą kobietą. Wiedziałem, jak ją rozśmieszyć, 
co nie było trudne, bo uwielbiała się śmiać. 
Wiedziałem, co może ją zasmucić i bardzo 
tego unikałem. Znałem każdy zakamarek 
jej ciała, liczbę pieprzyków… Najbardziej 
lubiłem ten blisko pępka. Miała taki ładny 
brzuch. W nocy obserwowałem, jak się pod-
nosi i opada. Żył już wtedy, ruszał się, choć 

ENGLISH

CDG PARIS

“Do you know what is the most important 
thing in life?”, an older, elegant gentle-
man spoke to me in French. I was sitting 
at the Paris airport waiting for a  delayed 
flight. “What is?”, I answered with a ques-
tion. “To not lose hope…”, he admitted. He 
took a deep breath and started speaking: 
“I  used to be with an amazing woman. 
I  knew how to make her laugh, which 
was not difficult because she loved to 
laugh. I  knew what may make her sad 
and I avoided it. I knew every inch of her 
body, the number of her beauty marks… 
The one next to her belly button was my 
favourite one. She had a very pretty tum-
my. During the night I would observe how 
it raised and sunk. It was already alive, 
moving, although there was no child in it. 
She also had a mole on the inside of her 
right thigh. Our daughter had the same 
seal. Her mark.

We got married because then that was 
the only way to sleep together. Alright, 
maybe there was another one, but I  did 
not want to sleep with just anybody. 
I  wanted to make love to her. No, that is 
too crude. I  wanted to love HER. I  knew 
that this was the only thing I could offer 
her. Maybe I was naïve but I somehow felt 
that this would be enough. And it was. We 
had a beautiful apartment in Nice. A year 
after we got married our daughter was 
born. I had a great job and although I had 
to go away often my returns were amaz-
ing. We loved each other. Once, when 
I was on a work trip to Madrid our house 
got broken into. They robbed our place 
and… raped my wife. During that time 
our daughter slept in the other room. 
Afterwards my wife crumbled. She start-
ed to distance herself from me until one 
day she completely disappeared. She 
went away, taking my daughter. She left 
no message. I  thought I  would go crazy 
with sorrow. For two years I searched for 
her. No luck. I heard she moved to Paris. 
I  heard she tried to sort her life. I  heard 
she did that out of love for me. So I heard… 
A  few years later she and our daughter 
were officially proclaimed missing.

Since then I  keep coming to Paris 
and wondering the streets, hoping that 
I will run into her. I would like to be bur-
ied in Paris but they have changed the 
law and now it is basically impossible 
for someone like me. You are looking at 
me and thinking that I am a sentimental 
old man? No, do not deny it. I used to be 
young myself…” 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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pod spodem, pod skórą nie było żadnego 
dziecka. Miała też znamię, na prawym udzie 
od wewnętrznej strony. Nasza córka miała 
taką samą pieczęć. Pamiątkę po niej. 

Pobraliśmy się, bo wtedy nie było innego 
sposobu, żeby móc ze sobą pójść do łóżka. 
No dobrze, pewnie był sposób, ale nie zale-
żało mi, żeby pójść do łóżka z kimkolwiek. 
Chciałem się kochać z nią. Nie, to zbyt pro-
stackie. Chciałem kochać JĄ. Wiedziałem, 
że mam jej tyle do zaoferowania. Być może to 
było naiwne, ale jakoś wewnętrznie czułem, 
że to wystarczy. I wystarczyło. Mieliśmy 
piękny apartament w Nicei. Po roku mał-
żeństwa urodziła nam się córka. Ja miałem 
świetną pracę, choć często musiałem wy-
jeżdżać, ale powroty zawsze były wspaniałe. 
Kochaliśmy się. Któregoś razu, kiedy byłem 
w delegacji w Madrycie, do naszego miesz-
kania włamali się złodzieje. Obrabowali 
mieszkanie i… zgwałcili moją żonę. Nasza 
córka spała w tym czasie w pokoju obok. Po 
tym incydencie moja żona zapadła się w so-
bie. Zaczęła oddalać się ode mnie, aż które-
goś dnia znikła zupełnie. Wyjechała, zabra-
ła córkę. Nie zostawiła żadnej wiadomości. 
Myślałem, że oszaleję z rozpaczy. Szukałem 
jej dwa lata. Na próżno. Podobno zamieszka-
ła w Paryżu. Podobno próbowała ułożyć so-
bie życie. Podobno zrobiła tak z miłości do 
mnie. Podobno… Oficjalnie, po kilku latach, 
ona i córka zostały uznane za zaginione. 

Odtąd przyjeżdżam do Paryża i włóczę 
się bez celu po tym mieście, licząc na to, że 
ją spotkam.

Chciałbym być pochowany w  Paryżu, 
ale tak zmienili prawo, że w tej chwili to 
prawie niemożliwe dla kogoś takiego jak ja. 
Patrzy pan na mnie i myśli, że jestem sen-
tymentalnym starcem? Nie, proszę nie za-
przeczać. Też kiedyś byłem młody…”. 
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ANTYKONCEPCJI
      STANOWCZE „NIE”

1 1 8 – 1 1 9

abletka „dzień po” nadal będzie do-
stępna, ale tylko na receptę. Tak 
chce rząd. To ma uchronić kobiety 

przed przypadkowym, lekkomyślnym sek-
sem. Prawda czy fałsz? Z badań wynika, że 
kobiety, mimo powszechnej dostępności, 
nie zażywały tabletek „dzień po” jak drop-
sów. Po pierwsze – taka forma antykoncep-
cji wcale nie jest tania. Teraz będzie jeszcze 
droższa, trzeba przecież doliczyć koszt wi-
zyty u lekarza. Po drugie – pójście do apte-
ki i zmierzenie się ze wzrokiem farmaceuty 
i chrząkaniem kolejkowego tłumu nie na-
leży do najprzyjemniejszych momentów 
w trakcie dnia. Kobiety w większych mia-
stach znajdą lekarza na czas, pytanie co 
z tymi w mniejszy miejscowościach? A jeśli 
lekarz zasłoni się „klauzulą sumienia”? 

Z tych samych badań, ostatnio wielo-
krotnie przeczytanych, jasno wynika, że 
wśród kupujących tabletkę ellaOne jest 
tylko niecałe dwa procent nastolatek. 
Troska o  dziewczęta w  wieku licealnym 
jest godna podziwu, ale, jak mówią eksper-
ci, mało uzasadniona, bo one, jak wskazują 
liczby, są lepiej wyedukowane seksualnie, 
niż się politykom wydaje. Szkoda, że nie 
przez szkołę, w  której edukacja seksual-
na praktycznie nie istnieje. O tym, że spa-
da wiek inicjacji seksualnej, wiadomo do 
dawna. Kilka lat temu próg był ustawiony 

na 18 latach, teraz – 17, a w rzeczywisto-
ści mało która dziewczyna w gimnazjum 
przyznaje się ankieterom do wczesnego 
współżycia i zwyczajnie kłamie. Nie chce 
być nazwana puszczalską w kraju, w któ-
rym temat seksu jest tematem tabu. Od 
czasów pisania przez Michalinę Wisłocką 
„Sztuki kochania” aż tak wiele się w tym 
względzie nie zmieniło. Może to właśnie 
jest droga? Edukacja, a nie bat? Porządne 
lekcje wychowania seksualnego, realizo-
wane nie przez czerwieniące się na słowo 
„penis” nauczycielki, katechetki, tylko 
wykwalifikowane osoby podchodzących 
do tematu bez uprzedzeń i religijnego gor-
setu? Można też wziąć przykład z  innych 
krajów. W Portugalii przy zakupie tabletki 
„dzień po” trzeba najpierw wypełnić an-
kietę w  aptece. Dopiero to upoważnia do 
kupienia tylko jednego opakowania. Z ko-
lei Włochy dały dostęp do takiej tabletki 
bez recepty kobietom, które ukończyły 18 
lat. Polska nie poszła śladem tych krajów, 
wie lepiej i postanowiła utrudnić dostęp do 
antykoncepcji awaryjnej wszystkim, bez 
względu na wiek. Rządzących nie przeko-
nał argument, że tabletki nie były zaży-
wane masowo, o  czym świadczą choćby 
wyniki sprzedaży. Co dalej? Trudno uwie-
rzyć, że strażnicy moralności postanowią 
nagle się zatrzymać w  swojej anty-anty-
koncepcyjnej krucjacie. Już słychać głosy, 
że być może będziemy pierwszym krajem 
na świecie z prezerwatywami na receptę. 
Czas pokaże 

ENGLISH 

SAY NO TO CONTRACEPTION

The morning-after pill will still be avail-
able, but by prescription only. That’s what 
the government wants. This solution aims 
at preventing women from having casual, 
promiscuous sex. True or false? According 
to studies, despite unlimited availability 
of the pill, women don’t tend to take it like 
mint drops. Firstly, such a form of contra-
ception isn’t cheap. It’s going to be even 
more expensive now, as the cost of a doc-
tor's appointment should be included in 
the price. Secondly, going to the pharma-
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Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

F E L I E T O N  /  C O L U M N
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cy, bearing with the pharmacist and lis-
tening to the murmur of people standing 
in the queue isn't a pleasure. In most large 
cities women will find a doctor, but what 
about women in small towns? And what if 
the doctor refuses to write out a prescrip-
tion under a “conscience clause”?

These studies also reveal that only 2% of 
people buying the ellaOne pill are teenag-
ers. The concern for high school girls is ad-
mirable but, according to experts, unjus-
tified. Based on the figures, it can be said 
that their sexual education is better than 
politicians think. It's a  pity that it's not 
thanks to school, where sexual education 
is almost non-existent. Everybody knows 
that the age of sexual initiation has been 
lowering. A few years ago, it was 18, now 
it’s 17, and in reality, few girls in junior high 
school would admit that in the question-
naire and they simply lie. I don’t want to be 
called the First Slut of the Country where 
sex is a  taboo subject. Since Michalina 
Wisłocka wrote “Sztuka kochania”, little 
has changed. Maybe that’s the right way? 
Education, not a whip? Proper sexual ed-
ucation classes should be conducted by 
qualified professionals, who can approach 
the subject without prejudice or a religious 
corset, instead of teachers or catechists 
blushing with embarrassment at the very 
sound of the word “penis”. We can also 
follow the example of other countries. In 
Portugal, before you buy the morning-af-
ter pill, you have to fill in a questionnaire 
first. Only then are you allowed to make 
a purchase. Italy, for example, gives ac-
cess to the pill to women who are over 
18. Poland didn’t follow their example. It 
knows best and decided to limit the access 
to emergency contraception for every-
body, regardless of their age. The author-
ities weren't convinced by the fact that the 
pill wasn’t taken in mass quantities, which 
is reflected, for example, by sales results. 
What’s next? It's hard to believe that these 
guardians of morality will suddenly stop 
their anti-contraception crusade. Some 
people say that we may be the first coun-
try in the world where condoms are sold by 
prescription only. Time will tell. 



Więce j  na anywhere . p l





03.
2017

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

facebook.com/AirportGdansk    
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



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

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

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

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

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

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 scheduled 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.

For more information please call:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.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-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VAXJO www.smalandairport.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

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

KIJÓW

GRENOBLE 

VÄXJÖ

NEAPOL

GDAŃSK

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



 RYANAIR ANNOUNCES ROUTES 
TO ISRAEL
Ryanair announced two new routes. These are the first Isra-
el destinations served by Gdansk Airport – Tel Aviv and Eilat. 
The routes are to be opened in the autumn and winter season 
2017/2018. The airline has already announced a  special offer – 
tickets may be booked from 6 February for PLN 39. Flights are to 
take place twice a week. It is another new destination, besides Na-
ples and Vaxjo in Sweden, offered by Gdansk Airport. Given that 
the airport surpassed the magical threshold of 4 million passen-
gers served in the previous year, that figure is likely to increase 
in 2017. 

GDAŃSK TAKES THE 3RD 
PLACE IN EUROPEAN BEST 
DESTINATION 2017
Gdańsk reached the top three in an online competition Europe-
an Best Destination 2017, the other two being Porto and Milan. 
The competition is held by a tourist organisation European Best 
Destinations and it aims at promoting European culture and tour-
ism. Even though Gdańsk participated in the competition for the 
first time this year, it got over 47 thousand votes from users from 
all over the world, thus winning the title of the third most attrac-
tive European destination. The city received the majority of its 
votes in Germany, Denmark and Norway. We were also popular 
in Spain, Portugal and Japan. According to the local authorities’ 
estimates, Gdańsk’s position among the best destinations will re-
sult in an increase in tourism – winners of the previous editions 
have observed an increase of as much as 15%. As part of the award, 
the city will be promoted on the organiser’s website for a year. 

RYANAIR OGŁASZA POŁĄCZENIA 
DO IZRAELA
Ryanair ogłosił dwa nowe połączenia. Tym razem są to pierwsze kie-
runki do Izraela. Z Gdańska będzie można polecieć do Tel Awiwu i do 
Ejlat. Loty rozpoczną się w sezonie jesienno-zimowym 2017/2018. Już 
teraz przewoźnik ogłosił specjalną promocję – bilety można rezerwo-
wać już od 6 lutego w cenie od 39 złotych. Loty będą odbywać się dwa 
razy w tygodniu. To kolejny, po Neapolu i Vaxjo w Szwecji, nowy punkt 
na mapie kierunków oferowanych przez Lotnisko Gdańsk. Biorąc pod 
uwagę, że w ubiegłym roku przekroczono tu magiczną liczbę 4 milio-
nów odprawionych pasażerów, można przewidywać, że wzrost w 2017 
będzie jeszcze większy. 

GDAŃSK NA 3. MIEJSCU 
EUROPEAN BEST 
DESTINATION 2017
Gdańsk stanął na podium w internetowym plebiscycie European 
Best Destination 2017, wyprzedzony tylko przez Porto i Mediolan. 
Plebiscyt, tworzony przez organizację European Best Destina-
tions, ma za zadanie promocję kultury i turystyki Europy. W tym 
roku Gdańsk wystartował w nim po raz pierwszy i od razu zagło-
sowało na niego ponad 47 tysięcy użytkowników z całego świata, 
przyznając mu tym samym tytuł 3. najatrakcyjniejszego miasta 
Europy. Najwięcej głosów spłynęło z  Niemiec, Danii i  Norwegii. 
Popularni byliśmy także w Hiszpanii, Portugalii, a także w Japo-
nii. Władze miasta szacują, że zaliczenie Gdańska do prestiżo-
wego grona najlepszych destynacji przełoży się na wzrost ruchu 
turystycznego – liderzy z ostatnich lat zanotowali aż 15% wzrostu. 
Oprócz tego miasto ma zapewnioną całoroczną promocję na por-
talu organizatora. 
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EN 
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GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

DO MIEJSC W SKANDYNAWII, DO KTÓRYCH 
POLECICIE Z LOTNISKA GDAŃSK, DOŁĄCZA VAXJÖ 
W SZWECJI. TO TEJ UROCZEJ MIEJSCOWOŚCI PO 
DRUGIEJ STRONIE BAŁTYKU DOSTANIECIE SIĘ JUŻ OD 
26 MARCA DZIĘKI LINII RYANAIR.

Loty w obie strony odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w czwartki 
i niedziele

GDZIE TO JEST?
Na południu Szwecji, w słynącym z nienaruszonej przyrody regionie 
Småland.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem linii Ryanair.

CIEKAWOSTKI
Vaxjö promuje się jako najbardziej zielone miasto Europy. Rzeczywiście, 
region Småland słynie z dużej ilości lasów, idealnych na wycieczki krajo-
znawcze. Jest jeszcze coś – w tym roku miasto będzie jednym z czterech 
miast Szwecji, będących gospodarzami konkursu Eurowizji.

WARTO ZOBACZYĆ
Zamek Bergkvara to zabytek pochodzący z XV wieku. Położony jest 
pod miastem, w malowniczych okolicznościach przyrody. To jedna 
z największych tego typu budowli w krajach nordyckich.

Kościół Bergunda, niewielka budowla romańska, której historia 
sięga XII wieku.

Bergs Hembygdsgård, jedna z wielu okolicznych posiadłości wiej-
skich, utrzymana w stylistyce typowej dla regionu Småland.

Bodarna i Bergs byar Småland, zakład rękodzielniczy, wytwarza-
jący wyroby ze szkła, biżuterię, meble i ceramikę.

Ekobacken, „ekologiczne wzgórze”, ekologiczna farma warzyw, 
połączona z targiem otwartym dla wszystkich. Odbywają się tu im-
prezy pod gołym niebem, jak gotowanie na żywo i święto żniw.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Buty do trekkingu – okolica sprzyja pieszym wycieczkom. 

EN  VAXJÖ
VAXJÖ IN SWEDEN HAS BECOME ANOTHER DESTINATION 
AVAILABLE FROM GDANSK AIRPORT. FROM 26 MARCH, 
YOU WILL BE ABLE TO GET TO THIS CHARMING CITY 
LOCATED ON THE OTHER SIDE OF THE BALTIC SEA WITH 
RYANAIR.

Flights to and from Vaxjö are to take place twice a  week, on 
Thursdays and Sundays.

WHERE IS IT?
In the south of Sweden, in the Småland region, famous for its in-
tact nature.    

HOW TO GET THERE?
Take a direct flight with Ryanair

INTERESTING FACTS
Vaxjö promotes itself as the greenest city in Europe. Indeed, the 
Småland region is renowned for its large forests, perfect for hiking 
trips. But there is more – this year, the city is going to be one of four 
Swedish cities to host the Eurovision Song Contest

PLACES TO VISIT
Bergkvara Castle – the castle dates back to the 15th century, 
and it is one of the largest edifices of its kind in Nordic coun-
tries. It is located on the outskirts of the city, in beautiful natural 
surroundings.

Bergunda Church – a  small Roman building, dating back to 
the 12th century.

Bergs Hembygdsgård – one of numerous rural estates located 
in the region, kept in a style characteristic of the Småland region.

Bodarna i Bergs byar Småland – a handicraft group designing 
glass items, jewellery, furniture and ceramics.

Ekobacken – the “ecological hill”, an ecological vegetable 
form and an open-air market. The site holds outdoor events, such 
as outdoor cooking and a harvest festival.

WHAT TO TAKE?
Trekking boots – the area is perfect for hiking. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: www.vaxjo.se
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ODL ADZ ANIE 
SA MOLOTÓW

Tekst: Jakub Milszewski

JEŚLI JUŻ PO BOARDINGU, ALE JESZCZE PRZED STARTEM, 
SAMOLOT Z PASAŻERAMI NA POKŁADZIE ODJEŻDŻA NA 
SPECJALNE MIEJSCE, GDZIE JEST POLEWANY DZIWNYM 
PŁYNEM ZE SPECJALNEJ CIĘŻARÓWKI, TO NIE, NIE JEST TO 
MYJNIA. TO ODLADZANIE.

Zdjęcia: Mat. Prasowe

ama nazwa odladzania wiele już tłumaczy – jeśli kapitan samo-
lotu po oględzinach maszyny stwierdzi, że potrzeba oczyścić ją 
ze śniegu i lodu oraz zabezpieczyć ją przed osadzającą się sza-

dzią, na specjalne stanowisko na płycie lotniska wyjeżdża odpowied-
nio przygotowana ekipa. Z perspektywy pasażera samolotu wszystko 
wygląda prosto: do stojącego samolotu podjeżdża ciężarówka przypo-
minająca wóz strażacki. Jest wyposażona w wysięgnik, z którego jeden 
z pracowników polewa kadłub i skrzydła samolotu płynem. Niektórzy 
pasażerowie rzeczywiście mogą pomyśleć, że samolot jest w ekspreso-
wy sposób czyszczony przed lotem. Procedura ma jednak rzecz jasna 
inne zastosowanie. Zacznijmy jednak od początku.

Firmy handlingowe obecne na lotnisku i zajmujące się odladza-
niem samolotów, w czasie zimy są cały czas w pogotowiu. Pracownicy 
Welcome Airport Services, agenta handlingowego obsługującego 
w Porcie Lotniczym Gdańsk większość linii lotniczych oraz LS Airport 
Services zajmującego się rejsami LOT-u oraz częścią czarterów, dostają 
informację od kapitana statku o konieczności przeprowadzenia odlo-
dzenia na około 15-20 minut przed startem. Dalej wszystko wygląda pro-
sto. Samolot faktycznie podjeżdża w wyznaczone miejsce, gdzie pojawia 
się też specjalna ciężarówka ze zbiornikiem. W  nim znajdują się spe-

S cjalne środki, które chronią samolot przed lodem. Do odladzania, czyli 
usuwania śniegu, zamarzniętej wody lub szadzi, służą trzy różne płyny, 
które stosowane są w zależności od panujących na lotnisku warunków, 
zgodnie z rekomendacjami AEA (Association of European Airlines).

Pierwszym z używanych płynów jest... ciepła woda. Samolot polewa 
się nią kiedy temperatura powietrza wynosi powyżej 0 stopni Celsjusza. 
Jeśli temperatura jest ujemna, wodę miesza się ze specjalnymi płyna-
mi. Te same płyny, ale nie rozcieńczane wodą, służą do zabezpieczenia 
samolotu przed zamarzaniem. Powstają one na bazie glikolu propyle-
nowego, ekologicznej substancji stosowanej w środkach czystości i ko-
smetykach, jak pasty do zębów czy kremy do rąk. Substancja jest zatem 
bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego. Dodajmy, że w Polsce nie 
ma producentów specjalistycznych płynów do odladzania – agenci han-
dlingowi kupują je wyłącznie u sprawdzonych i markowych dostawców, 
oferujących płyny o najwyższych parametrach.

– Żeby płyn spełniał swoje właściwości fizyczne i chemiczne dekla-
rowane przez producentów, na każdy metr kwadratowy zabezpiecza-
nej powierzchni samolotu, należy nałożyć litr płynu – podaje Marcin 
Baszkowski, Kierownik Sekcji Obsługi Płytowej w firmie Welcome 
Airport Services w Gdańsku. – W przypadku samolotów typu Airbus 



Każdego roku przed „akcją zima” firmy Welcome AS i LS AS przygo-
towują się do niej między innymi zakupując odpowiednie ilości płynów 
do odladzania i zabezpieczania samolotów. Jeszcze przed pierwszymi 
mrozami na lotnisku w specjalnych zbiornikach czeka kilkadziesiąt ty-
sięcy litrów tych substancji, które są systematycznie wraz ze zużyciem 
uzupełniane.

Ciężarówki przeznaczone do odladzania wyposażone są w zbiorni-
ki o pojemności kilku tysięcy litrów. Nie są to zwykłe cysterny, a spe-
cjalistyczne, drogie pojazdy, produkowane przez zaledwie kilka firm 
na całym świecie. Gdańskie lotnisko obsługiwane jest przez maszyny 
na bazie samochodów ciężarowych, ale mocno zmodyfikowanych. 
Wyposażone są między innymi w funkcję blokowania resorów, wysię-
gniki o maksymalnej wysokości 13 metrów oraz 3 osobne zbiorniki po 
3-4 tys. litrów. Każdy zbiornik jest na dodatek ogrzewany do odpowied-
niej temperatury. Ważnym elementem jest też precyzyjny mieszalnik, 
który miesza wodę i płyny w odpowiednich proporcjach, ustawionych 
przez operatora, z dokładnością do jednego procenta. Firma Welcome 
AS posiada na gdańskim lotnisku trzy tego typu pojazdy. Drugi z opera-
torów, firma LS AS, jest właścicielem kolejnego.

Pojazdy są obsługiwane przez pracowników posiadających specjal-
ne uprawnienia. – To wąska grupa wysoce wyspecjalizowanych osób, 
które szkolą się raz na 12 miesięcy. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco ze 
zmieniającymi się procedurami – mówi Marcin Baszkowski z Welcome 
AS. Pojazdy, które służą do odladzania na gdańskim lotnisku, umożli-
wiają przeprowadzenie całej operacji przez dwie osoby – potrzebny jest 
do tego kierowca oraz operator, który będzie kontrolował polewanie sa-
molotu płynami. Jest też koordynator, który komunikuje się z załogami 
samolotów przed i po całej operacji.

Koordynatorzy podczas odladzania są w kontakcie z załogą samolo-
tu. To oni przyjmują zlecenie na wykonanie operacji i oni informują ka-
pitana, że proces został zakończony zgodnie z procedurami. 

Niektóre samoloty są bardziej podatne na osadzanie się szronu na 
skrzydłach. Znajdują się w nich baki paliwa. Kiedy maszyna przylatuje 
na lotnisko z dużą ilością wychłodzonego paliwa, na poszyciu może osa-
dzać się szron. Dlatego w Porcie Lotniczym Gdańsk odladzanie wyko-
nuje się w razie potrzeby nawet w kwietniu. Nie bądźcie zatem zdziwieni, 
jeśli wasz samolot będzie polewany wodą. Wbrew pozorom to wszystko 
dla waszego komfortu i bezpieczeństwa.

EN  AIRCRAFT DE-ICING

IF AFTER BOARDING, BUT BEFORE THE TAKE-OFF, AN 
AIRCRAFT WITH PASSENGERS ON BOARD GOES TO 
A DESIGNATED AREA, WHERE STRANGE FLUID IS POURED 
DOWN ON ITS SURFACE FROM A TRUCK, YOU SHOULD 
KNOW IT’S NOT AIRCRAFT WASH. IT'S DE-ICING.

NIE BĄDŹCIE ZDZIWIENI, 
JEŚLI WASZ SAMOLOT BĘDZIE 
POLEWANY WODĄ. WBREW 
POZOROM TO WSZYSTKO 
DLA WASZEGO KOMFORTU 
I  BEZPIECZEŃSTWA.

A320 i Boeing 737, najpopularniejszych na naszym lotnisku, według 
wspomnianej rekomendacji AEA, ilość płynu to łącznie około 230 li-
trów. Mówimy tu tylko o samym zabezpieczaniu. Jeśli na skrzydłach 
leży śnieg czy szadź, musimy te zanieczyszczenia najpierw usunąć pły-
nami rozcieńczonymi wodą, a następnie dopiero nałożyć sam płyn za-
bezpieczający – dodaje.

Odladzanie jest potrzebne do startu samolotu. Jeszcze na pasie 
startowym płyn jest w zasadzie zdmuchiwany przez pęd powietrza. 
Niemniej jednak może się zdarzyć, że samolot po odladzaniu będzie 
jeszcze przez jakiś czas czekał na start. W takich przypadkach bywa, 
że procedurę trzeba powtarzać. Wszystko jednak zależy od warunków 
atmosferycznych – opadów, temperatury, wilgoci – oraz decyzji kapi-
tana. Jeśli warunki są dobre – jest sucho, a temperatura jest dodatnia 
– płyn może zabezpieczać maszynę nawet do kilku godzin. Jeśli jed-
nak warunki są złe, występują intensywne opady, a temperatura jest 
bardzo niska, może być bezużyteczny już po kilkunastu minutach. 
Operacje odladzania przeprowadza się zatem jak najkrócej przed star-
tem. Dlatego też płyta, na której odbywa się cała operacja, zlokalizo-
wana jest na gdańskim lotnisku blisko progu 29, z którego najczęściej 
odbywają się starty.



The term “de-icing” speaks for itself – if the pilot in command, hav-
ing inspected the aircraft, decides that snow and frost must be re-
moved from its surface and the machine needs protection against 
icing, a properly prepared team arrives at a designated area in the 
apron. From the perspective of a passenger, everything looks simple: 
a truck similar to a fire engine arrives at the place where the aircraft 
is standing. The truck is fitted with an extension arm, from which 
fluid is poured down on the aircraft's body and wings. Some passen-
gers may think that the aircraft is quickly cleaned before the flight. 
But the purpose of the procedure is completely different. Let's start 
from the beginning.

In winter, handling companies at the airport dealing with air-
craft de-icing are constantly on the alert. The employees of Welcome 
Airport Services, a handling agent providing its services to most air-
lines at Gdansk Airport, and LS Airport Services, providing services 
to LOT and some charter airlines, are informed by the pilot in com-
mand that de-icing is required about 15–20 minutes before the take-
off. Then, it’s very simple. The aircraft arrives at a designated area, 
where also arrives a special container truck. In the container, there 
are special de-icing fluids. There are three types of fluids used for 
de-icing, that is removing of snow, frozen water or rime ice. The flu-
ids are applied depending on conditions, following AEA (Association 
of European Airlines) Recommendations for De-Icing.

The first fluid is… heated water. It is used when the air temperature 
is higher than 0° C. If the temperature is below 0° C, the water is mixed 
with special propylene glycol-based fluids. The same fluids, but with-
out water, are used to prevent the aircraft from frosting. Propylene 
glycol is an eco-friendly substance, used in cleaning products and cos-
metics, such as toothpaste or hand cream. The substance is safe for 

people and the environment. It should be noted that in Poland, there 
are no de-icing fluids producers – handling agents buy the products 
from reliable brand suppliers that offer top quality fluids.

“For the fluid to be effective and compliant with its physical and 
chemical properties declared by producers, one litre of fluid should 
be applied per a square metre of surface,” says Marcin Baszkowski, 
Ramp Handling Duty Manager in Welcome Airport Services in 
Gdańsk. “In the case of Airbus A320 and Boeing 737, the most popu-
lar aircrafts at the airport, according to the AEA Recommendations, 
the amount of fluid is approx. 230  litres in total. And I’m talking 
about protection only. If there’s snow or rime ice on the wings, it 
must be removed with diluted fluids, and only then can the protec-
tion fluid be applied,” he adds.

De-icing is necessary for the aircraft to take off. Even at the run-
way, the fluid is blown off by the flow or air. However, the aircraft may 
wait for its take-off for some time after de-icing. In such cases, the 
procedure is often repeated. But it all depends on weather conditions 
– the rain, temperature, humidity – and the pilot in command's de-
cision. If the conditions are good – it's dry, and the temperature is 
above 0° C – the fluid may ensure protection even up to a few hours. 
But if the conditions are bad – it’s raining heavily, and the tempera-
ture is really low – it may be useless even after a dozen minutes or so. 
The de-icing operation is performed in the shortest possible time be-
fore the take-off. That’s why the area where it is performed is located 
near the threshold 29, where aircrafts take off most often.

Every year, before the “Mission: Winter” begins, Welcome AS 
and LS AS prepare for the season by, among others, purchasing prop-
er amounts of de-icing and anti-icing fluids. Even before the harsh 
winter comes, a few dozen litres of fluids are already stored in special 
containers at the airport. The containers are regularly filled up.

 De-icing trucks are equipped with containers with the capacity 
of a few thousand litres. These are not regular tank trucks, but ex-
pensive specialist machines produced only by a few companies in 
the world. At Gdansk Airport, truck-type machines are used, but 
they are considerably modified. They are fitted with, among others, 
a spring lock, extension arms up to 13 m high, and 3 separate con-
tainers with capacity of 3–4 thousand litres. Each container is ad-
ditionally heated to a proper temperature. An important element is 
also a precise mixer mixing water and fluids in appropriate propor-
tions set in percentages by the operator. Welcome AS has three such 
vehicles at Gdansk Airport. The other operator, LS AS, is the owner 
of another one.

The vehicles are operated by properly-qualified employees. 
“It’s a small group of highly specialised people, who undergo prop-
er training once a year. Thus, we keep up to date with procedures,” 
says Marcin Baszkowski, Welcome AS. The vehicles used at Gdansk 
Airport for de-icing purposes allow the whole operation to be per-
formed by two persons – a  driver and an operator who controls 
pouring down the fluids on the aircraft surface. There is also a co-
ordinator that communicates with flight crews before and after the 
operation.

During the de-icing procedure, coordinators stay in contact with 
the flight crew. They are informed of the necessity to perform the op-
eration by the pilot in command and afterwards, they report to him 
that the operation was completed in line with applicable procedures. 

In some aircrafts, frost tends to cover wings, as fuel tanks are 
located there. When the aircraft lands at the airport with a large 
amount of cool fuel, frost may appear on the sheathing. That’s why 
de-icing is performed at Gdansk Airport even in April, if necessary. 
Don't be surprised when your aircraft is poured down with water. 
All these operations are performed to ensure the comfort and safe-
ty of passengers. 






