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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Wyobraź sobie magiczne połączenie, które 
budzi zmysły i dodaje szyku. Właśnie tak 
działa nasza biżuteria.

Imagine a magical combination that wakes 
your senses and adds a style. That’s the way 
how our jewellery works.

www.farysdesign.pl  farys.design  farys



Postaw na ponadczasowy szyk i wybierz biżuterię, która pasuje do Twojego nastroju
i stylizacji. Inspirowana światem jeździeckim jak i nieokiełznanym pięknem natury stanowi
doskonałe podkreślenie Twojego stylu.

Bet on a timeless elegance and choose a jewelry that suits to your mood and style.
Inspired by the equestrian world as well as the unbridled beauty of the nature perfectly
highlight your style.
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
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 tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

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 coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że 
zawodowo będzie słuchać 
muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej 
opowiada i pisze. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważniejszy-
mi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at Wir-
tualna Polska, where he 
hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Monika Szałek

WOJCIECH WAGLEWSKI I JEGO VOOVOO OD SAMEGO POCZĄTKU POSZUKIWALI, ZMIENIALI 
SIĘ, ZAGLĄDALI WE WSZYSTKIE MUZYCZNE KĄTY I PRÓBOWALI CZEGO SIĘ TYLKO DAŁO. 
Z TEJ NIESTAŁOŚCI PARADOKSALNIE WYNURZYŁY SIĘ ELEMENTY STAŁE – NIEZMIENNIE 
WYSOKA JAKOŚĆ TWÓRCZOŚCI ORAZ NIEPRZERWANIE ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA OTACZAJĄCĄ 
NAS WSZYSTKICH RZECZYWISTOŚĆ. O ZMIANACH I O TYM, CO BYĆ MOŻE NASTĄPI „ZA NIEBAWEM” 
OPOWIEDZIAŁ NAM SAM WOJCIECH WAGLEWSKI, LIDER VOOVOO, GITARZYSTA, WOKALISTA, 
KOMPOZYTOR I AUTOR TEKSTÓW, A JEDNOCZEŚNIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH POSTACI 
POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI.

TA NIEC 
 

I  ROZPACZ
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Kiedy zobaczyłem, że nowy album VooVoo nazywa 
się „Za niebawem”, poczułem się jakby ktoś mi 
groził: zobaczysz, już niedługo. 
Z tytułami jest zawsze kłopot. Tym razem inicjatywę prze-
jął mój manager, Pawełek Walicki, który to wymyślił. Ty-
tuły piosenek i płyt spędzają mi sen z oczu, bo chciałbym, 
żeby coś ze sobą niosły, żeby było jakieś drugie dno. „Za 
niebawem” podoba mi się z paru powodów. Po pierwsze 
dlatego, że jest nie za bardzo po polsku, a ja lubię takie lek-
kie wyskoki. Wolę jak ktoś eksperymentuje z językiem pol-
skim niż na przykład wprowadza elementy anglojęzyczne. 
W „Za niebawem” jest też rzeczywiście lekki niepokój, 
ale jest także pewna niedookreśloność. Uzmysłowiłem 
sobie, że „niebawem” oznacza krótszy odcinek, a „za nie-
bawem” to jest jeszcze dłużej. Dokładnie to się sprawdza 
kiedy czekam na przelew. Ta druga odpowiedź powoduje 
zdecydowanie większy niepokój. Ale jest na tej płycie pew-
na nadzieja, że za niebawem wszystko, co przedstawiłem 
w niekorzystnym świetle, może się za sprawą naszych 
przemian duchowych odmienić.

Tytuł dotyczy jakiejś niesprecyzowanej przyszłości, 
ale poszczególne utwory i teksty dotyczą 
teraźniejszości. Opisałeś konkretne wydarzenia.
Tam jest też nadzieja na przyszłość wyrażona słowa-
mi, że „być może młodzi się obudzą i nie utoniemy 
wszyscy w zupie”. Album opowiada o pewnych prze-
mianach, głównie w relacjach między ludźmi w okoli-
cy, w której mieszkam. Poza tym część tych tekstów, 
które powstawały znacznie wcześniej, nabrały innego 
znaczenia w międzyczasie. Choćby singiel, który się 
pojawił akurat w dzień po ataku na prezydenta Gdań-
ska. Od razu zdjęliśmy go z anteny. Nabrał zupełnie 
innego charakteru, choć nie jest tekstem politycz-
nym. Mówi raczej o proteście przeciwko manipulo-
waniu naszymi umysłami i emocjami przez polityków 
i przez media. Generalnie jeśli chodzi o sferę teksto-
wą, to poprzednia płyta była albumem pogodzonego 
z rzeczywistością emeryta, który przysiadł na chwilę 
na ławeczce i się zadumał. Nowa płyta jest jej przeci-
wieństwem. Jestem już w wieku, w którym włącza się 
alarm kiedy wychodzę z muzeum. Ja jednak zdecydo-
wałem się podjąć decyzję, aby owo muzeum opuścić, 
uciekając przed strażą oczywiście.

Z tą nadzieją chyba nie jest do końca tak jak 
powiedziałeś, bo sam napisałeś, że ci młodzi się być 
może obudzą, a nie że na pewno.
Jestem człowiekiem 66-letnim, mniej więcej co 10 lat prze-
żywam okres wzmożonej nadziei na jakieś ochłonięcie, bar-
dziej racjonalne spojrzenie na to, co się dzieje. I te nadzieje 
niestety bywają płonne. Daleki jestem od rewolucyjnych 
przesłań, o co ma do mnie pretensje część młodych od-
biorców. Taką dyskusję, bardzo interesującą skądinąd, 
przeprowadziłem na Facebooku. 66-letni rewolucjoni-
sta jest równie atrakcyjny jak człowiek, który uprawia 
w tym wieku striptiz. I daleki też jestem od hurraoptymi-
zmu, bo to też nie jest mądre. Zresztą te wszystkie wątki 
zjednoczeniowe istnieją od początku twórczości VooVoo. 
W zasadzie nie ma nic nowego, cały czas jest jakaś nadzie-
ja, że my jako mieszkańcy kraju totalnie rozbitego przez 
rozbiory, wojnę, a w tej chwili w moim przekonaniu przede 

wszystkim przez system medialny, który trzepie kasę na 
naszych wewnętrznych animozjach, że my się jakoś ogar-
niemy, zaczniemy się przysłuchiwać temu, co się z nami 
wyprawia, przestaniemy się temu bezwolnie poddawać.

Wspomniałeś o dyskusji o tym, że niektórzy 
wymagają od ciebie, od VooVoo, abyś brał na 
siebie tę rewolucję i jej głoszenie. Czy tobie 
nie jest łatwo odbić piłeczki, że to właśnie oni, 
młodzi, powinni to robić?
Tak mi się wydaje. Ja w zasadzie nie mam żadnych obo-
wiązków, jestem z nich w tej chwili zupełnie zwolniony. 
Myślę sobie, że na całym świecie powstaje niewiele cieka-
wych artystycznie płyt, nagranych przez ludzi po 60-tce. 
Powstają płyty, które nie są płytami autorskimi. Sting od 
paru lat nagrywa rzeczy, które mu pozwalają grać fajne 
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koncerty, ale delikatnie mówiąc dość mało re-
wolucyjne. One są miłe, fajne, dobrze się przy 
tym pije winko i świetnie mu się gra, ale nikt 
się nie spodziewa tego, że Sting wywróci świat 
do góry nogami. Billy Joel zakończył pracę 
twórczą mając 58 lat, zrezygnował z nagrywa-
nia płyt i gra tylko koncerty. Paul Simon za-
kończył karierę twórczą w zeszłym roku. Wie-
lu artystów, zwłaszcza w tym wieku, nagrywa 
płyty nie po to by się ścigać, umieścić jakiś 
utwór na liście przebojów, tylko z konkret-
nych powodów. Pomijając merkantylne, typu 
kontrakt płytowy, co nas akurat nie dotyczy. 
Głównym powodem, dla którego wchodzi-
my do studia, jest urozmaicenie repertuaru 
koncertowego. Poprzednia płyta była bardzo 

spokojna, bardzo minimalna, tutaj natomiast 
chcieliśmy dodać troszkę nerwu, tempa, 
w związku z tym teksty są nieco bardziej ner-
wowe. To jedyny wymóg. Nie spodziewam się, 
że ktoś mógłby oczekiwać od nas przesłania 
czy motywacji do działania. Raczej refleksji. 

Mówisz, że nie masz właściwie żadnych 
obowiązków i nikt nie powinien oczekiwać 
rewolucyjnego przesłania, jednocześnie 
wskazałeś artystów, którzy nagrywają 
albumy właśnie z powodów często 
merkantylnych.

ODKRYJM Y WSPÓLNIE NIEOKIEŁZNA NĄ 
A NDALUZJĘ - KR AI NĘ PEŁNĄ 
NA MIĘTNOŚCI, DZIKICH KONI 
I NIEPOWTARZALNEJ ARCHITEKTU RY.
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T A N I E C  I  R O Z P A C Z

Nie nagrywałem płyt, które miały charakter manifestów. 
Bob Dylan, genialny człowiek, nagrał płytę w późnym 
wieku, moim zdaniem jedną z najlepszych. To fantastycz-
ny kawałek poezji, nie wzywa do niczego, nie ma historii 
związanych z przemianami społecznymi. To jest po prostu 
pięknie napisany kawał narracyjnych opowieści. Ten mo-
tyw pisania związanego z problemami doczesnymi gdzieś 
musi się kiedyś wyczerpać. Ja jestem w wieku, który mnie 
uprawnia i upoważnia do refleksji. Jestem w takim mo-
mencie pracy zawodowej, że on mi nakazuje nagrywać 
płyty dobre w sensie warsztatowym, co wcale nie znaczy, 
że muszą wywracać świat do góry nogami. Ale nie mogę 
zaprezentować płyty, która zejdzie z pewnego poziomu. 
Najważniejsze dla nas jest to, ze kontynuujemy i ciągle 
rozwijamy nasz język muzyczny. Tak zresztą postępowa-
li wszyscy wielcy artyści. Od Milesa Davisa począwszy na 
Rolling Stonesach kończąc.

Czyli jednak są obowiązki.
Są obowiązki wewnętrzne. To nie są obowiązki związa-
ne z tym, że jestem związany kontraktem płytowym, 
z tym, że musi być jakiś czas antenowy, żeby był hit, 
z walką o Fryderyki, pozycję na rynku itp. Tym obo-
wiązkiem dla mnie jest żeby ten zespół utrzymać, bo to 
jest najfantastyczniejsza rzecz w moim życiu. Są tu re-
welacyjni muzycy i moim obowiązkiem jest zapalanie 
rozpałki pod ogniem, żeby ten ogień wybuchł i koledzy 
chcieli ze mną grać.

A oczekiwania odbiorców? Czy one nie tworzą 
jakiegoś obowiązku? 
Tak, oczywiście. Dorobiliśmy się fantastycznych fa-
nów, mamy z nimi dosyć bliski kontakt. Co więcej, oni 
spodziewają się, że kolejna płyta będzie taka, jakiej się 
nie spodziewali! To wysoko powieszona poprzeczka, 
bo poza wszystkim staram się, aby nikt nie odnosił wra-
żenia, że ja odcinam od czegoś kupony. Na każdej pły-
cie jest coś, co już kiedyś było, ale cały przebieg narra-
cji, układ koncertu, forma plastyczna, to będzie jednak 
coś innego. Myślę, że nasi fani mieliby do nas pretensje 
gdybyśmy nagrywali płyty zbliżone do poprzednich. 
W muzyce rozrywkowej ludzie się przyzwyczajają do 
tego, co zespół zaprezentował na płycie parę lat temu. 
Odnoszę jednak wrażenie, że od pojęcia „fan” bardzo 
blisko do fanatyzmu. My się wywodzimy z filozofii ja-
zzowej albo z początku rock'n'rolla, z muzyki improwi-
zowanej. Polska scena jazzowa była wybitna, o czym 
wiedzieli rockmani, więc do niej dołączali. To spowo-
dowało, że stworzyliśmy własny, potężny głos w świe-
cie muzyki i ja się tego trzymam. Chcę być spadkobier-
cą twórczości nie tyle Rolling Stonesów czy Cave'a, co 
Niemena, Breakoutów. Z racji tego, że miałem nikły 
kontakt ze światem, to, co się działo w Polsce, wydawa-
ło mi się najbliższe, ale jednocześnie najoryginalniej-
sze i stanowiło wartość dodaną do kultury światowej.

W zasadzie od samego początku VooVoo stało 
w rozkroku między muzyką poszukującą, 
a przystępną, która potrafiła się podobać również 
przy mniej aktywnym odbiorze. 
Ta muzyka bardzo zyskuje na żywo, bo jesteśmy zwie-
rzętami koncertowymi. To co wyprawia na scenie 

Mateusz jest niewiarygodne. Myślę, że publiczności ciężko 
byłoby się oprzeć nawet najtrudniejszym naszym harcom 
z pogranicza free jazzu dzięki wspólnej energii, którą wy-
twarzamy. Umiem napisać piosenkę, która się państwu 
spodoba, parę takich zresztą napisałem, ale najczęściej 
dla innych artystów: dla Maleńczuka, dla Marysi Peszek... 
VooVoo starałem się chronić przed oczywistością, bo 
piosenka która ma być przebojem opiera się na pewnych 
schematach. W VooVoo staraliśmy się tego unikać, co nie 
zmienia faktu, że parę piosenek zaistniało w szerszym 
obiegu. Natomiast naszym największym, jak się okazało 
po latach, przebojem stała się piosenka „Gdybym”, która 
w konstrukcji jest antyprzebojem, ma 7 minut i jest wyni-
kiem naszego muzycznego spotkania z największym gło-
sem świata – Alimem Qasimovem i jego córką Farganą. 
Wracając do słuchaczy i naszych odbiorców: to to wielkie 
szczęście ze potrafią to docenić. To dla mnie chyba naj-
większy sukces w historii VooVoo. 

A gdyby następna płyta VooVoo zawierała 10 
radiowych hitów, ale w stylu VooVoo – czy to by nie 
było coś, co po raz kolejny zaskoczy słuchaczy? 
Na 20-lecie zrobiliśmy 20 nowych piosenek, takich 2-3 
minutowych. Nosimy się z zamiarem zrobienia czegoś 
podobnego z moimi synami. Chcemy podejść do trzeciej 
płyty i chcemy, żeby się składała z dobrych piosenek od 
początku do końca, żeby wyeliminować elementy instru-
mentalne bądź je ograniczyć. Nie chcę jednak mylić kom-
petencji: VooVoo nadal będzie zespołem, który będzie 
drążyć sferę instrumentalną, który pozwoli muzykom 
improwizować, pogmerać w nowych rejonach harmonicz-
nych, skalowych. VooVoo to bardziej laboratorium niż ma-
szynka do pisania przebojów. 

Jak to się stało, że na przestrzeni tylu lat VooVoo 
stało się tak naprawdę jednym z niewielu aktywnych 
zespołów, którzy w dalszym ciągu łączą scenę 
rockową z poszukującą, jazzową, czasami folkową? 
Kiedyś takich artystów było więcej.
W przeciwieństwie do większości wywiadów udziela-
nych przez moich kolegów i koleżanki z branży, zawsze, 
do śmierci będę opowiadał o Ewie Demarczyk, Tomku 
Stańko, Czesławie Niemenie, bo to są moje korzenie, to 
jest moja historia, to jest moja kultura. W konsekwen-
cji jesteśmy, mam nadzieję, kontynuatorami poszuki-
wań indywidualności w sztuce, a nie utożsamiania się 
z ogólnie obowiązującymi trendami...

A jak się nie jest na antenach to się nie zarabia i nie 
ma się z czego żyć.
Trzeba dłużej poczekać, czasem parę, czasem kilkana-
ście lat, i taki moment bezpieczeństwa materialnego 

W R AC A JĄC  D O  S ŁUC H AC Z Y 
I   N A S Z YC H  ODB IORC ÓW:  T O 
T O  W I E L K I E  S Z C Z Ę Ś C I E  Z E 
P O T R A F I Ą  T O  D O C E N IĆ... 



przychodzi, bo indywidualność zawsze będzie w ce-
nie i czas nie jest tak surowy jak dla rzeczy tworzo-
nych pod wpływem owych trendów.

Poprzednia płyta „7” oraz najnowsza, dwudziesta 
siódma w waszej dyskografii, to płyty kompletnie 
różne. 
I tak i nie. Jest utwór „Niespiesznie”, który zaczyna „Za 
niebawem”, i który jest naturalną konsekwencją „7”. Spo-
kojnie mógłby się na niej znaleźć.

Ale to wyjątek. 
Nie do końca. Do czterech utworów doczepione są koń-
cówki, które w wersji koncertowej będą wybrzmiewały 

BR A K UJ E NA M 
TA K I E G O P O CZ UC I A 

WSP ÓL NO T OWO Ś C I,  A Ż E 
M A M Y NA N I Ą C H R A PK Ę 

ŚW I A D CZ Ą C ORO CZ N E 
FESTI WA LE J U R K A OWSI A K A.
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„siódemkowo”, bo „7” jest płytą, którą od lat grało 
nam się najlepiej. Nie chcemy tego tracić. Co więcej – 
graliśmy koncerty, na których łączyliśmy te dwa świa-
ty. Bronię tezy, że wynika to z pewnej konsekwencji. 
Postanowiłem ożywić ten skupiony klimat „siódem-
kowy”, rytmiką. To się stało w sposób dość spektaku-
larny, bo nie słyszałem, żeby ktoś zrobił zabieg pole-
gający na tym, że cztery pierwsze utwory, czyli około 
20 minut muzyki, są w tym samym tempie. Wyobra-
żam sobie, że może się przy tym zdarzyć coś fizjolo-
gicznego wręcz, że to tempo, mimo różnych rytmów, 
spowoduje, że człowiek odruchowo, mantrowo, przez 
te 20 minut wpadnie podświadomie w   puls, który 
„przytrzyma” go do końca koncertu

To ja już mogę wyjaśnić, że ja właśnie w taki wpadłem.
To fajnie. To właśnie ruch, który był zaplanowany, koncep-
cja, którą chcieliśmy sprawdzić. Po to było zainstalowanie 
samplera perkusyjnego, żeby on nas podporządkował. 
Wszedłem ci brutalnie w zdanie, bo chciałeś mnie przeko-
nać, że to jest zupełnie inaczej niż na „7”. Chciałem tylko 
powiedzieć, że dla mnie nie.

To już znamy części wspólne, ale różnice też są.
Muszą być, bo płyta nazywałaby się „7+”. 

W przeciwieństwie do „7” nowy album nie 
ma ogólnego konceptu. A może się mylę? Czy 
komentowanie rzeczywistości może być konceptem?

T A N I E C  I  R O Z P A C Z
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VOO VOO 
„ZA NIEBAWEM”

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla restauracji " Drukarnia" (ul .Mińska 65, 03-828 
Warszawa)  za udostępnienie przestrzeni na potrzeby 
wywiadu i sesji zdjęciowej.

Jeśli będziesz ją na przykład odczytywał jako opis pew-
nej ulicy z pewnego miejsca, to tak, bo zaczyna się od pa-
trzenia przez okno, poprzez ludzi, których spotykam 
na ulicy, przez całe życie balkonowe. W ostatniej chwili 
napisałem puentę dowiedziawszy się o tym, że na trasie 
kolei podhalańskich można się wyspowiadać w pocią-
gu – to jest oczywiście wyrwane z konwencji albumu 
koncepcyjnego. Nie do końca wiem zresztą na czym kon-
cepcyjność albumów ma polegać. Jedno wiem: piszę pły-
tę trochę jak książkę. Dla mnie utwory są poszczególnymi 
rozdziałami, chociaż to nie musi być zasada, to nie musi 
być stylistycznie spójne, trzeba zostawić słuchaczowi 
jakąś dowolność. Może to więc być płyta koncepcyjna, 
może nie być, na pewno nie w takim stopniu jak „7”, bo 
ona opowiadała konkretnie o tygodniu.

Teraz zdałem sobie sprawę, że mając teksty 
przed sobą można się w nich doszukać pewnej 
fabularności. Widać podmiot liryczny, który chodzi 
ulicą, odpala papierosy, żeby nie gadać aż tyle, 
zagląda do okien i zadaje sobie pod koniec jedno 
pytanie. A że lubię zadawać artystom pytania, które 
oni stawiają na płytach, to powiedz: gdzie ci hipisi?
Właśnie, dzieci kwiaty… To smutny tekst z  tej pły-
ty, o upadku pewnej idei, tej floty zjednoczonych sił. 
Brakuje nam takiego poczucia wspólnotowości, a że 
mamy na nią chrapkę świadczą coroczne festiwale 
Jurka Owsiaka.

Fascynuje nas przemoc. 
Tak, nie dość, że nas to kręci, to kręci to media. Me-
dia zapraszają ludzi głównie po to, żeby całe swoje 
chamstwo, buractwo, prostactwo, niechęć do innego 
wylać na ekran. To zapewnia słupki oglądalności. Ja je-
stem z pokolenia, w którym się z agresją walczyło tym 
symbolicznym goździkiem wkładanym w lufę pistole-
tu. I tak sobie w naiwności swojej ten świat chciałem 
budować. Ale taki świat można budować i teraz. Mam 
dom na wsi, gdzie ludzie są mili, mówią „dzień dobry”, 
uśmiechają się do siebie, mówią do mnie „Panie Wojt-
ku, pan już jest w połowie nasz”. W Warszawie żyjemy 
sobie obok siebie.

Może ci hipisi gdzieś są?
Oni są w każdym z nas.

Ja mam długie włosy.
Ja swoje oddałem w leasing, ale mam nadzieję, że każdy 
woli przebywać w towarzystwie, które lubi, w którym 
się dobrze czuje, w którym się wszyscy czują fajnie. Ale 
na takiej zasadzie, że mówią sobie coś miłego i się czu-
ją fajnie, a nie obrabiają tył komuś, komu lepiej poszło 
w życiu, żeby się poczuć dobrze. To jest słabe i destruk-
cyjne. Ta cała hipika polegała też na tym, że posiada-
nie było obciachem. Obnoszenie się z marką ubrania, 
samochodem na przełomie lat 60-tych i 70-tych to był 
wstyd. A w tej chwili jest zupełnie odwrotnie. Celebryci 
robią ustawki, pokazują swoje ubrania, auta, mieszka-
nia. W związku z tym ścigamy się od najmłodszych lat, 
kto ma więcej i jeszcze więcej. Na sztukę i na miłość po-
zostaje margines naszego życia. A do tego wszystkiego 
wkurzamy się na tych, którzy mają więcej i to jest głów-
nym motywem naszego działania, co wylewa się szam-
bem na różnych forach internetowych.

W takim razie jak myślisz, ilu ludzi wkurzasz? 
dźwięki wygrane na organach Hammonda...
To mnie w ogóle nie interesuje, ale myślę, że jestem 
człowiekiem spełnionym, co oczywiście nie wszyst-
kim jest miłe.

Wtedy pojawiają się szpileczki.
No tak, czasem oczywiście dotyczą też rodziny i mo-
ich uzdolnionych, ale całkowicie samodzielnie ukła-
dających sobie karierę synów, ale widać tak jesteśmy 
skonstruowani. Wybrałem akurat taki zawód, a ktoś 
to musi robić.

W takim razie, kiedy pomysłodawcy tej spowiedzi 
w pociągu usłyszą piosenkę „Z ostatniej chwili”, 
której tekstem stała się krótka fraszka na ten 
temat, to nie będą wkurzeni?
Nie ma w niej jednoznaczności. Jest przemycona myśl, 
że z tą komercjalizacją Kościoła chyba nie jest fajnie. 
Tam mój stosunek do tego, w jaką stronę ewoluuje Ko-
ściół, jest chyba dosyć jednoznaczny, pewnie też mnie 
ktoś za to kopnie. Już mnie kojarzą z Agorą, więc na 
pewno będę funkcjonował jako zwolennik Platformy, 
totalnej opozycji, przeciwnik Kościoła i tak dalej. Na 
brak umiejętności kojarzenia faktów i zwykłej roztrop-
ności nic nie poradzę. Zobacz, co się dzieje z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak to na-
prawdę zuch. Od 2012 roku jest atakowany przez jed-
nego faceta, który ma zapewne jakiś powód związany 
ze skomplikowaną osobowością i brakiem akceptacji 
przez otoczenie, a może i siebie samego albo jeszcze go-
rzej. Aby przez ten czas rok w rok atakować Jurka kłam-
stwami, przegrywać procesy, płacić za to pieniądze, 
ale co w tym wszystkim najgorsze – cieszyć się z tego 
powodu na szczęście niezbyt licznym, ale jednak wspar-
ciem niektórych mediów i polityków, którzy nadają mu 
status człowieka odważnego, jednocześnie podnosząc 
kłamstwo do rangi cnoty. A część z nas, mimo to, że 
Orkiestra w przeciwieństwie do podupadającej służby 
zdrowia cały czas dba o kondycję naszych dzieci, ale też 
i dziadków, daje się wpuścić w te maniakalne ataki, któ-
re na samym końcu są aktami samobójczymi. Pod tym 
względem jesteśmy jedyni tacy.

T A N I E C  I  R O Z P A C Z



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E2 0 – 2 1

Jak się wchodzi do tego rock'n'rolla to już 
na samym początku, na etapie garażu, 
trzeba być przygotowanym na to, że się 
jakieś ciosy zbierze. To dotyczy tak samo 
ciebie, jak i Jurka Owsiaka.
Każdy, który wchodzi w jakieś życie, o któ-
rym będzie wiedziało więcej niż pięć osób, 
jest już narażony na to, że trzy z nich naj-
chętniej podstawią mu nogę, a pozostałe 
dwie pomogą wtedy, gdy będą miały z tego 
jakąś korzyść. Tak jesteśmy skonstruowa-
ni, jakbyśmy przyjęli sobie historię Jano-
sika do połowy: wiemy, że Janosik zabierał 
i chcielibyśmy zabrać wszystkim, którzy 
mają od nas więcej pieniędzy, talentu itp. 
Przy czym Janosik jeszcze rzekomo to roz-
dawał biednym, ale nas to rozdanie już nie 
interesuje. Chodzi tylko o to, żeby ktoś nie 
miał więcej od nas. Na takiej konstrukcji 
buduje się cała potęga mediów, polityki. To 
jest dosyć smutne.

Na sam koniec wróćmy do pogodniejszych 
tematów.
Do muzyki.

I tekstów. Na „7” można było odczytać 
cały tydzień Wojtka Waglewskiego. 
O fabularności „Za niebawem” też już 
rozmawialiśmy. Gdyby te płyty złożyć 
w jedną, można by wyczytać teraźniejszość 
Wojtka Waglewskiego.
Albo jak ona się zmienia. To są tylko piosen-
ki. Biografię można sobie kupić. Obie płyty są 
opowieścią o pewnych przemianach. Na „7”, 
niby tej spokojniejszej płycie, jest też „So-
bota”, która mówi o czekaniu, o tym, że coś 
się w powietrzu kroi słabego. To jest historia 
o pewnych lękach związanych ze zmianami, 
o hipisach, o tym co dzieje się na ulicy, ale też 
o tym, że jest i fajnie, że życie balkonowe jest 
fajne. Biografia to może za dużo powiedziane, 
ale taki wycinek.

Śpiewasz: „Na podwórku jasno, na 
balkonach kwitnie życie, bywa głośno 
i ciasno, aż do bladego świtu”. W tej samej 
piosence jest o tym, że jej bohaterowie 
bawią się, rozmawiają, „dobrze, że minęła 
pora na szacunek dla telewizora”. To mi się 
skojarzyło z wieloma moimi rozmowami 
z artystami, którzy pamiętali czasy 

komunizmu i wspominali je z sentymentem. 
Wiem, że u ciebie tak nie jest. 
Skojarzenia z czasami komunizmu narzucają 
się same w sobie, bo momentami czuję, jakby 
coś z nich wracało. A była to dla mnie o wiele 
za długo trwająca czarna dziura, w której się 
trzeba było jakoś rozpaczliwie urządzić. 89-ty 
rok był dla mnie całkowitym zaskoczeniem 
i kiedy widzę resentymenty – w sensie este-
tycznym i propagandowym, mentalnym – to 
jest mi zwyczajnie przykro, bo odbije się to na 
zdrowiu moich dzieci i wnuków. Ja znalazłem 
sobie taką niszę, która też nieco przypomina 
mój niestety bierny opór wobec komunizmu, 
czyli niszę estetyczną. Staram się robić rze-
czy w moim pojęciu ładne i wartościowe, i na 
szczęście parę osób to pojęcie podziela.

W jednym z utworów na „Za niebawem” 
pojawia się 27-osobowy zespół 
perkusyjny i robi się trochę latino. To 
dość specyficzne, że o tych ważnych 
rzeczach śpiewasz do muzyki, która jest 
momentami bardzo taneczna.
Najbardziej politycznie czy społecznie zaan-
gażowanym muzykantem wszech czasów był 
Bob Marley. Wszystko co śpiewał było bardzo 
taneczne, więc taniec niekoniecznie musi 
oznaczać radość. Są kultury, w których 
tańczy się na pogrzebach. Taniec miewa 
wymiar rozpaczy. Taniec stanowi reme-
dium na wszystkie kłopoty duszy i umysłu, 
ponieważ w tańcu można unieść się w po-
wietrze. To jest dla mnie rytualny komen-
tarz rzeczywistości (przypomnijcie sobie 
państwo taniec Cybulskiego w filmie Salto – 
Tadeusza Konwickiego). 

ENGLISH 

WOJCIECH WAGLEWSKI. DANCE  
AND DESPAIR

From the very beginning, Wojciech Waglewski and 
VooVoo have been searching, changing, exploring 
every nook and cranny, and trying whatever there 
was to try. In this inconstancy, they have found 
some constant elements, such as quality and a fresh 
perspective. Today, we are talking about change and 
what may happen after ‘Za niebawem’ with Wojciech 
Waglewski, the leader of VooVoo, guitar player, singer, 
composer and song-writer, and one of the most 
important figures in Polish culture and art.

A BY Ł A TO DL A M N I E O W I ELE ZA 
DŁUG O TRWA JĄC A CZA R NA DZI U R A, 
W KTÓR EJ SI Ę TR ZEBA BY Ł O JA KOŚ 

ROZPACZLI W I E U R ZĄ DZIĆ
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When I saw the title of VooVoo’s new 
album, ‘Za niebawem’, for the first time, it 
sounded like a threat – ‘you will see, you’re 
in for it now.’
Titles are always a  problem. This time, 
Pawełek Walicki, my manager, took the ini-
tiative and came up with this title. In gener-
al, titles of songs and albums keep me up at 
night – I would like them to be meaningful 
and deep. I like ‘Za niebawem’ for several 
reasons. First of all, it’s not entirely correct, 
and I like such transgressions. For example, 
I prefer experimenting with Polish language 
to introducing English elements into it. It’s 
a bit unsettling, but also a bit vague. It makes 
you think about a longer period of time. It’s 
true in the case of waiting for a bank transfer. 
Then, it may sound unsettling indeed. But 
the album carries some hope that with our 
spiritual change, everything shown in a nega-
tive light may soon change.

The title refers to some unspecified future, 
but individual songs and lyrics are about the 
present. You have described specific events.
There is also some hope for the future in 
words ‘the young might wake up, and we won’t 
all drown in soup.’ The album is about chang-
es, mostly in relations among people where 
I live. Some of the lyrics were written much 
earlier and took on another meaning in the 
meantime. For example, the single released 
the day after the assassination of the Mayor of 
Gdańsk. We took it off the air right away. The 
song isn’t political, but its meaning changed 
anyway. It’s a protest against politicians 
and the media manipulating our minds and 
emotions. In general, in terms of lyrics, our 
previous album was an album of a pensioner 
accepting his fate, who sat down on a bench 
for a while to reflect. This one is exactly the 
opposite. In my ripe old age, when I leave the 
museum, the alarm goes off. Still, I decided to 
leave that museum anyway and escape from 
the guards.

Speaking of hope, it’s not exactly like that; 
you wrote that the young might wake up, 
it’s not for sure.
I’m 66 years old. Every 10 years, I have high 
hopes that people’s perspective might change 
and I’m usually let down. I’m far from con-
veying revolutionary messages, and some of 
our young listeners blame me for that. I held 
a very interesting discussion on Facebook. 
A 66-year-old revolutionary is as attractive 
as a stripper of that age. I’m also far from be-
ing hyperoptimistic, because that’s not smart 
either. Besides, all these unification themes 
have always been present in our songs. It’s 
nothing new. There’s still some hope that 
Poles, as inhabitants of a country destroyed 

by partitions, wars, and – in my opinion – 
mostly by the media system, which makes 
money out of all internal conflicts, that we will 
get ourselves together, start finding out what’s 
really going on and stop yielding submissively 
to the situation.

You’ve mentioned that some people 
expect you and VooVoo to start 
a revolution. Don’t you think it’s the young 
who should do that?
I suppose so. I don’t have to do almost any-
thing right now. In my opinion, few interest-
ing albums are recorded by people over 60. 
They’re not author albums. For example, for 
a few years, Sting has been recording songs 
which are great to listen to at a concert, but 
– to put it mildly – aren’t very revolutionary. 
They’re nice background when you're sipping 
wine and good ones to perform at a concert, 
but nobody expects Sting to turn the world 
upside down. Billy Joel ended his creative 
work when he was 58; he stopped recording 
and has only played concerts since then. Paul 
Simon ended his career last year. A lot of art-
ists, especially at this age, record albums not 
to compete, hit the charts, but for some other 
reasons. Let alone mercantile reasons, such 
as a contract, which doesn't concern us. The 
main reason we enter the studio is to make 
our concert repertoire more diverse. Our 
previous album was very calm, minimalis-
tic; here, we wanted to add some more nerve 
and pace, so the lyrics are more unsettling, 
too. That’s the only requirement. I don’t think 
anyone expects us to convey a message or mo-
tivate. It’s rather reflection that is expected. 

You’re saying that you don’t have to do 
almost anything, and nobody should expect 
a revolutionary message of your songs, 
but – at the same time – you’ve mentioned 
artists who record albums for purely 
mercantile reasons.
I haven’t recorded proclamation albums. 
Bob Dylan, a brilliant artist, recorded an 
album at an old age, and in my opinion, it 
was one of his best. It’s a fantastic piece 
of poetry; it doesn’t call for anything or 
speak about social change. It’s a beauti-
fully written piece of stories. This kind of 
writing which describes contemporary 
problems ends at some point. At my age, 
I’m entitled to reflection. At this point of my 
career, I must record albums that are good in 
terms of music, which doesn’t mean they 
will turn the world upside down. Still, 
I  can’t release an album of poor quality. 
What matters is to keep up the good work 
and develop our music language. All great 
artists did the same, from Miles Davis to 
The Rolling Stones.

You do have some obligations after all.
These are internal obligations. I’m not bound 
by a contract, air time, hunger for hits, fight-
ing for Fryderyk Awards, market position, 
etc. My obligation is to keep the band togeth-
er, because that’s the best thing that has 
ever happened to me. I play with brilliant 
musicians, and I must fuel the fire, so that 
my friends want to play with me.

What about your listeners’ expectations? 
Don't they create some obligation? 
Yes, of course. We have great fans and we’re in 
quite close contact with them. What’s more, 
they expect our next album to be unexpected! 
That’s a very high bar, because I don't want 
anybody to think that we’ve rested on our 
laurels. Every album repeats some elements 
from our previous albums, but the whole nar-
ration, the concert structure, and the form 
are new and original. I think that our fans 
wouldn’t want us to record similar albums. In 
pop music, people get used to the image creat-
ed by the band a few years earlier. But it seems 
to me that the term ‘fan’ is very close to ‘fanat-
icism’. We come from jazz background, or the 
beginnings of rock ’n’ roll, improvised music. 
Polish jazz music was excellent then, and rock 
men were aware of that, so they joined in. 
Thus, we created our own powerful voice in 
the world of music, and I stick with it. I want to 
be an inheritor of Niemen and Breakout more 
than The Rolling Stones or Cave. In the past, 
I didn’t know much about the world, so Polish 
music was the closest to my heart and seemed 
the most original and the same time. It was an 
added value to global culture.

From the very beginning, VooVoo has 
been somewhere in between questing 
and accessible music, which could also be 
enjoyed as background music. 
Our music sounds better live, because we 
are concert animals. Mateusz does incred-
ible things on stage. I think that the audi-
ence enjoy even our most difficult free jazz 
pieces thanks to the atmosphere we can 
create. I can write a song that will be pop-
ular; I’ve written a few of them, but most-
ly for other artists, such as Maleńczuk, Mary-
sia Peszek… I've tried to protect VooVoo from 
being obvious, because different rules apply 
to hits. We've been trying to avoid it with 
VooVoo, which doesn't change the fact 
that a few of our songs have become pop-
ular. But our greatest hit, as it turned out 
over years, was ‘Gdybym’, whose struc-
ture suggested it’d be an anti-hit – it’s 7 
minutes long and is a result of our music 
meeting with the greatest voice in the 
world – Alim Qasimov and his daughter, 
Fargana. Coming back to our listeners, 
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it’s wonderful they can appreciate it. It’s 
probably my biggest success in the histo-
ry of VooVoo. 

If VooVoo’s next album contained 10 radio 
hits, but in VooVoo’s style, wouldn’t it be 
a huge surprise for the audience?
We’ll make 20 new songs about 2–3 minutes 
long for our 20th anniversary. I’m thinking 
about doing something like that with my 
sons. We want to give our third album a try 

and we want it to contain good songs only, to 
eliminate instrumental elements or at least 
reduce them. But I don’t want to mix up com-
petences: VooVoo will still be a band explor-
ing the instrumental sphere, allowing musi-
cians to improvise and experiment with new 
areas of harmony and scale. VooVoo is more 
of a laboratory than a hit writing machine. 

Over the years, VooVoo has become  
one of few active bands that still 

combine rock and questing jazz with 
elements of folk. There used to be more  
such artists.
As opposed to most Polish musicians, I’ll 
always speak about the influence of Ewa 
Demarczyk, Tomek Stańko, and Czesław 
Niemen, because this is my background, 
history, and culture. In consequence, we 
continue – or at least I hope so – to search 
for individuality in arts instead of identi-
fying ourselves with dominant trends…
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But if you’re not on the radio, you don’t earn 
anything and you have nothing to live on.
You need to wait – a few or several years – for the mo-
ment of material safety, because individuality will 
always be in demand, and time isn’t so hard on it as 
on music following current trends.

Your previous album, ‘7’, and the latest, 27th 
album in your discography are completely 
different.
Well, yes and no. The first song on ‘Za niebawem’, 

‘Niespiesznie’, is a natural consequence of ‘7’. It could 
be on that album as well.

Yes, but that’s an exception. 
Not exactly. Four songs have extensions, which will sound 
like ‘7’ at concerts. ‘7’ has been our best album to perform, 
and we don't want to lose it. What’s more, we’ve already 
combined these two worlds at our concerts. It’s consis-
tent. I decided to add some rhythm to the atmosphere 
of reflection of ‘7’. The effect is spectacular, because I hav-
en’t heard of anyone who would record the first four songs 
on the album, which are 20 minutes long in total, at the 
same tempo. I believe this may even have a physiological 
impact on our listeners; that despite different rhythms, 
this tempo will make people feel the pulsation until the 
end of the concert like a mantra.

I must admit I’ve felt that, too.
That's great. This movement is intended; it’s a concept we 
wanted to verify. We installed a drum sampler to control 
the rhythm. But, sorry, I cut in. You were trying to con-
vince me that the album is completely different from ‘7’. 
It isn’t to me.

There are some common elements, but there are also 
differences. 
There must be. Otherwise, the album would be en-
titled ‘7+’.

Correct me if I’m wrong, but as opposed to ‘7’, ‘Za 
niebawem’ doesn’t have a general concept. Is describing 
the reality a concept?
If you see it as a description of a street from a particular 
place, it is, because it begins with looking through the 
window, through people I meet on the street, through 
the whole balcony life. I wrote the ending at the last min-
ute when I found out that you can now go to confession 
on a Podhale train – that’s taken out of the convention 
of a concept album. I’m not entirely certain what this 
concept should be. One thing for sure: to me, writing an 
album is a bit like writing a book. Songs are chapters (al-
though this isn't the rule, they don’t need to be coherent 
in terms of style); the listener must have some freedom 
of interpretation. Well, it may or may not be a concept 
album; for sure, it’s not like ‘7’, because the latter de-
scribes a particular week.

I’ve realised that with the lyrics before your eyes, 
you can find one story behind them. There is a lyrical 
subject, who walks down the streets, smokes cigarettes 
not to talk too much, looks into windows and asks one 
question at the end. I like to ask artists about questions 
they pose on their albums, so please tell me – where are 
those hippies?
That’s right, flower children… It’s a sad song about a de-
cline of an idea – the fleet of united forces. We lack a feel-
ing of community. Jurek Owsiak’s annual festivals shows 
that we long for it.

We’re fascinated by violence. 
Yes, and the media are, too. The media invite guests most-
ly because they want them to show all their boorishness, 
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crudeness and aversion to others. This ensures high audi-
ence ratings. In my generation, people would fight against 
aggression with those symbolic carnations in their gun 
barrels. In my naiveté, I wanted to build my world this way. 
But this can be true today, too. I have a house in the coun-
tryside, where people are kind, say ‘good morning’, smile 
at each other, tell me ‘Wojtek, you’re half ours.’ In Warsaw, 
people live alongside one another.
 
Perhaps those hippies are somewhere there?
They’re within us.

I do have long hair.
I’ve leased mine, but I hope that everyone prefers to 
be in a company they like, where everyone feels good; 
where people say nice things to one another and feel 
good instead of talking behind someone’s back to feel 
better. That’s wrong and destructive. Hippies were 
ashamed of possessions. In the 60s and 70s, brand 
clothes or cars were a shame. Now, it’s completely dif-
ferent. Celebrities brag about their clothes, cars and 
apartments. From an early age, we compete with oth-
ers who has more possessions. Art and love are margin-
alised. We are angry at those who have more than we 
do, and that’s the main motive for our actions, which 
pours out of us on various Internet fora.

What do you think, how many people you make angry? 
I don't care, but I think I’m a fulfilled person, and not every-
one feels good about it.

And they start to needle you.
Yes, they also needle my family and my talented sons, who 
have been building their career themselves, but I guess 
that's how we work. I’ve chosen this profession, and some-
one has to do it.

Well, when the originators of that confession on the 
train hear your song ‘Z ostatniej chwili’ inspired by their 
idea, won’t they be angry?
It’s ambiguous; it’s against the commercialisation 
of the Church. My opinion about the changes in the 
Church is quite clear; I suppose I’ll have to pay for that, 
too. I’m already associated with Agora, so I’ll soon be 
considered a follower of the Civic Platform, the total 
opposition, an adversary of the Church, and so on. 
I can’t do anything about people’s inability to associ-
ate facts and think clearly. See what’s happened to the 
Great Orchestra of Christmas Charity. Jurek Owsiak is 
a tough guy. Since 2012, he has been attacked by a guy, 
who must have a problem with a complicated personal-
ity and lack of acceptance, or worse. Still, he has been 
attacking Jurek, resorting to slander, losing lawsuits, 
paying for that, and the worst part – enjoying the sup-
port of some media and few politicians, luckily not 
many, who present him as brave, making his lies look 
like a virtue. Still, some of us believe these obsessive 
attacks, which are suicidal in the end, despite the fact 
that the Orchestra – contrary to the declining health 
service – has been improving the conditions in hospi-
tals for our children and old people. In this respect, 
we’re one of a kind.

When you enter the world of rock ‘n’ roll, from the very 
beginning – already from the stage of garage rock – you 
need to be ready to take a beating. This concerns both 
of you – you and Jurek Owsiak.
Everyone who becomes recognizable to more than five 
people exposes himself to a risk that three of them will 
plot against him and the remaining two will help him 
provided they get something out of it. It seems we follow 
the story of Janosik halfway – we know that Janosik took 
away, so we would like to take away from everyone who 
has more money, talent, etc. than we do. But Janosik also 
gave away to the poor, and we’re not interested in that 
part. We don’t want anyone to have more than we do. 
That’s the major motive behind the actions of the media 
or politicians. It’s kind of sad.

Let’s talk about something positive at the end.
About music.

And lyrics. ‘7’ is a description of a week in the life of 
Wojtek Waglewski. We’ve already talked about the story 
in ‘Za niebawem’. If these two albums were combined, 
they would describe the present of Wojtek Waglewski.
Or changes in it. These are only songs. One can buy a biog-
raphy. These albums are a story about some changes. ‘7’, 
the seemingly calmer one, contains a song ‘Sobota’, which 
is about anticipating something bad to happen. It’s a story 
about the fear of change, about hippies, things happening 
on the street; but it also says that it’s fine and the balcony 
life is good. To call it a biography would be an exaggeration; 
it's rather a fragment.

You sing, ‘The yard is bright, life is blooming on 
balconies, it’s loud and tight until the crack of dawn.’ In 
the same song, the characters are having fun, talking, 
‘it's good the era of respect for television is over.’ This 
reminds me of my interviews with artists who had fond 
memories of the times of Communism. I know it’s not 
true in your case. 
We’re constantly reminded of Communism; I sometimes 
feel as if those days were coming back. To me, it was a long-
ish black whole, where one had to survive. 1989 was a huge 
surprise, and when I see any ressentiments – in terms of 
aesthetics, propaganda and ideas – I’m just sad, because 
it will affect my children and grandchildren's health. I’ve 
found an aesthetic niche, which reminds me of my pas-
sive resistance in the times of the Communism. I try to do 
things I consider pretty and valuable, and luckily there are 
a few people who share my view.

In one of the songs on ‘Za niebawem’ appears 
a percussion ensemble composed of 27 members, and 
the atmosphere gets a bit Latino-like. It’s quite peculiar 
that you sing about important matters to dance music.
Bob Marley was the most politically or socially involved 
musician ever. Still, all his songs were for dancing, so danc-
ing doesn’t necessarily mean joyous. In some cultures, 
people dance at funerals. Dancing can be an expression of 
despair. It’s also a remedy for all soul and mind problems. 
Dancing makes you float in the air; it’s a ritual comment on 
the reality (take, for example, Cybulski’s dance in Tadeusz 
Konwicki’s film ‘Salto’). 
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blisko trzech lat codziennie kładę się od 
stóp do głów czyjąś krwią obryzgany. 
Po kolejnej nieprzespanej nocy snuję się 

pogrążony w letargu z łbem nabitym przekonaniem, że 
ten świat jest pełen morderców, gwałcicieli, dusicieli 
i innej maści zwyrodnialców zdolnych do najprzemyśl-
niejszych wynaturzeń. 

Chociaż mój świat wygląda pozornie dokładnie tak, 
jakim zostawiłem go wczoraj, wszystko wydaje się coraz 
bardziej podejrzane, jakieś z kontekstu wyrwane, jakby 
tylko scenografią było spektaklu ze mną w roli głównej. 
Zwyczajną dziurę w ziemi kojarzę z czyjąś mogiłą lub 
tajemnym przejściem w zaświaty albo inną jakąś rze-
czywistością alternatywną, do której przeskoczyć 
mogę lub, co gorsza, w najmniej spodziewanym mo-
mencie zostać wciągniętym.

Na każdym kroku wydaje mi się, że napotkany poczci-
wy staruszek jest bezlitosnym pedofilem, ekspedientka 
nocną prostytutka, sąsiadka wygłodniałą heroinistką, 
policjant skorumpowanym socjopatą i nawet chłopaka 
córki się boje, bo jego dobre maniery są podejrzane 
i stanowią tylko przykrywkę ukrytych dewiacji i mor-
derczych tendencji. Nawet kilkuletnich kolegów syna 
czujnie lustruję, zastanawiając się czy plamy na ich ubra-
niu to na pewno tylko agrestowy kisiel, czy może są to 

Od

organiczne wydzieliny kosmicznej bestii, z którą jeszcze 
wczoraj mogli mieć do czynienia w  bezpośrednim 
starciu na śmierć i życie. Kamerkę komputera zaklejam. 
Nawet telewizora. A tym bardziej unikam komórki 
w obawie przed czujnym okiem i uchem agencji obcych 
wywiadów, dybiących na moją prywatność i spokój duszy.

I  tak w  paranoi coraz większej czas spędzam, 
w podświadomym wyczekiwaniu Armagedonu, co zmie-
cie mnie wraz z całym tym brudem, zarazą i hucpą. 
I już paranoi tej ciągłej serdecznie mam dość, a jednak 
im bardziej się boję, tym szybciej „OK” na pilocie na-
ciskam, kolejną czołówkę mordując. Najwyższa pora 
odłączyć Netflixa... 

ENGLISH 

29.99+VAT

Every day for nearly three years, I’ve been going to bed 
spattered with someone’s blood from head to toe. After an-
other sleepless night, I’m mooning around, thinking that 
the world is full of murderers, rapists, stranglers, and other 
degenerates capable of the most horrible abominations.

Although my world looks the way I left it yesterday, ev-
erything seems more and more suspicious, taken out of 
context, as if it was only a scenery of a play starring me. 
Every hole in the ground seems to be someone’s grave or 
a secret passage to the beyond or an alternative reality, 
where I can go (or get dragged) when I least expect it.

At every turn, I see the worst in people – a good-na-
tured old man seems to be a ruthless paedophile, a shop 
assistant – a prostitute, a neighbour – a starving heroin 
addict, a policeman – a corrupted sociopath; I’m even 
afraid of my daughter’s boyfriend, because his good 
manners are suspicious and may only be a cover for his 
secret deviations and murderous tendencies. I even ex-
amine carefully friends of my little son, wondering if the 
stains on their clothes are only gooseberry jelly or per-
haps organic discharge of alien beasts they could fought 
to the death only the day before. I cover my laptop cam-
era. And my TV camera, too. I also avoid mobile phones 
in fear of the watchful eye and ear of foreign intelligence, 
who are after my privacy and peace of mind.

So I go on, paranoid, waiting for the Armageddon, 
which will wipe me out together with this dirt, plague 
and arrogance. And I’m sick and tired of this paranoia, 
but the more afraid I am, the faster I press OK on my re-
mote control to watch the news again. It’s high time to 
turn off Netflix...  

29,99     +VAT

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

znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

 
Od 45 lat gada jak najęty, od 25 
najczęściej do radiowego mikrofonu, 
czasami z dość skandalicznym skutkiem, 
ale jak dotąd siedział tylko przed i czasami 
za kamerą. Częściej chwyta za gardło 
niż za pióro. Grał na nerwach i gitarze, 
choć słuchanie wychodzi mu lepiej. Leń-
pracoholik, domowy kucharz na wiecznej 
diecie. Życiowe motto: „Staczać się trzeba 
powoli, żeby starczyło na całe życie”.

MICHAŁ 
FIGURSKI

2 8 – 2 9



29,99     +VAT

Zbliż telefon i odczytaj film
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PERŁY 
ANDALUZJI
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

HISZPANIA JEST GORĄCĄ MIESZANKĄ EUROPY I AFRYKI, KTÓRA U SZCZYTU POTĘGI WRAZ ZE WSZYSTKIMI 
KOLONIAMI I TERYTORIAMI ZAMORSKIMI, BYŁA NAZYWANA "IMPERIUM, NAD KTÓRYM NIGDY NIE ZACHODZI 
SŁOŃCE". DZIŚ JEST TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PAŃSTW ŚWIATA, PEŁNE ZŁOCISTYCH PLAŻ, 
MALOWNICZYCH MIASTECZEK I NIEZWYKŁYCH DAŃ, KTÓRE ROZPIESZCZAJĄ PODNIEBIENIE SWOIMI NIETYPOWYMI 
SMAKAMI. ODKRYJMY WSPÓLNIE NIEOKIEŁZNANĄ ANDALUZJĘ - KRAINĘ PEŁNĄ NAMIĘTNOŚCI, DZIKICH KONI 
I NIEPOWTARZALNEJ ARCHITEKTURY.



CORDOBA I RONDA
Cordoba w czasach swojej świetności była 
najbogatszym i najpotężniejszym miastem 
Europy. Żyły tu w zgodzie trzy wielkie religie 
świata: islam, chrześcijaństwo i judaizm, któ-
rych obecność i kultura współtworzyły miasto 
przez wiele wieków. W sercu miasta, nad brze-
giem rzeki Gwadalkiwir znajduje się Mezquita 
- Wielki Meczet będący jednym z najważniej-
szych zabytków architektury islamu. Powstał 
w miejscu bazyliki, którą odkupił od chrześci-
jan emir Abd ar-Rahman I. Kolejni władcy Ka-
lifatu Kordoby powiększali budowlę aż do 1236 
roku, gdy chrześcijańscy władcy przejęli pa-
nowanie nad miastem i przekształcili meczet 
w kościół. Choć mury zewnętrzne Mezquity są 
bogato zdobione i przyciągają wzrok zwiedza-
jących, prawdziwe piękno skrywa się dopiero 
za grubymi ścianami budynku.

Dwie godziny drogi stąd znajduje się jedno 
z najbardziej malowniczych miast Hiszpanii 
- Ronda. Swój wygląd zawdzięcza położeniu 
po dwóch stronach skalistego wąwozu, któ-
ry jest połączony XVIII wiecznym mostem 
Puente Nuevo. Ma on aż 100 metrów wysoko-
ści! W południowej części urwiska znajdu-
je się starsza, mauretańska część miasta - La 
Ciudad, a w północnej nowsza, chrześcijań-
ska część starówki - El Mercadillo. Słynie ona 
z areny walk byków Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda, która jest 
udostępniona do zwiedzania cały rok. W oko-
licy znajdują się również ruiny miasteczka, 
które zostało założone prawie 2000 lat temu 
przez emerytowanych żołnierzy legionów 
rzymskich. W rewelacyjnym stanie zacho-
wał się tu teatr, z którego widok na okoliczne 
wzgórza zapiera dech w piersiach.

TARIFA 
Tarifa to najbardziej wysunięte na południe 
miasto kontynentalnej Hiszpanii. Przy do-
brych warunkach atmosferycznych widać 
stąd wybrzeże Afryki, które znajduje się 
zaledwie 20 km dalej. Życie miasteczka 
skupia się wokół wody, która daje nie tyl-
ko rozrywkę (Tarifa jest uważana za mek-
kę serferów), ale także pożywienie, gdyż 
to właśnie tu wyławiane są ogromnych roz-
miarów tuńczyki, którymi już wieki temu 
zachwycali się Feniccy rybacy. Niedaleko 

znajduje się stanowisko archeologiczne Baelo 
Claudia – najbardziej charakterystyczny 
przykład rzymskiej zabudowy urbanistycz-
nej na Półwyspie Iberyjskim. Zniszczone 
świątynie, forum i budynek sądu kontrastu-
ją z turkusowymi wodami Oceanu Atlantyc-
kiego, którego fale spustoszyły miasto w II 
wieku n.e.

KADYKS I JEREZ DE LA 
FRONTERA
Kadyks jest najstarszym miastem zachodniej 
Europy, którego historia sięga okolic 1100 
roku p.n.e. Fenicjanie założyli tu rybacką osa-
dę, która dla kolejnych kolonizatorów stała 
się jednym z najważniejszych ośrodków han-
dlowych. To właśnie z tutejszego portu wyru-
szyła do Ameryki druga ekspedycja Krzysz-
tofa Kolumba, a w 1812 roku uchwalono tu 
pierwszą hiszpańską konstytucję. Kadyks 
zamienił się również na moment w  Ha-
wanę! Na plaży La Caleta, w filmie James 
Bond - Śmierć nadejdzie jutro, przystojny 
Pierce Brosnan przeprowadził niezwykle 
ubogi dialog z  równie atrakcyjną Halle 
Berry. W  tle tej sceny można dostrzec 
XVII-wieczny kompleks forteczny Castil-
lo de Santa Catalina, który przez kilka 
wieków służył jako więzienie wojskowe. 
Miasta chronił dodatkowo Castillo de 
San Sebastian, który znajduje się na nie-
wielkiej wyspie. Połączony jest z  lądem 
promenadą, która wieczorami przybiera 
odcienie zachodzącego słońca. Hiszpa-
nia jest nierozerwalnie związana z końmi, 
a najważniejszą z ras jest tu P.R.E (Pura Raza 
Española), czyli koń Andaluzyjski. W Jerez 
de la Frontera znajduje się znana na całym 
świecie szkoła jeździecka, Real Escuela An-
daluza del Arte Ecuestre. Największą sławę 
przyniosło jej kultywowanie tradycji jeździec-
kich, które, połączone z ciężką pracą nad se-
lekcją koni, szkoleniem nowych jeźdźców 
i rozwojem dziedzictwa kulturowego, pre-
zentowane są pod postacią przepięknych 
pokazów "Cómo bailan los caballos andalu-
ces". Świetnie wyszkolone wierzchowce po-
kazują swoje umiejętności przy dźwiękach 
hiszpańskiej muzyki, a jeźdźcy dumnie prę-
żą się w XVIII-wiecznych strojach, dosiada-
jąc jednych z najpiękniejszych koni świata.
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SEVILLA I EL ROCIO
Sevilla jest nie tylko stolicą Andaluzji, ale 
także jednym z najbardziej wypełnionych 
zabytkami miast Hiszpanii. Większość jej 
historycznych budynków jest ozdobiona 
azulejos - cienkimi ceramicznymi płyt-
kami, które prezentują zazwyczaj sceny 
historyczne i mitologiczne. Choć uważa-
ny za jeden z najsłynniejszych zabytków 
miasta - Plac Hiszpański – powstał stosun-
kowo niedawno (w 1929 r.), to właśnie on 
na swoich ścianach opowiada historię 
48. hiszpańskich prowincji, prezentując 
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ODK RYJ M Y  WS P ÓL N I E 
N I E OK I E Ł Z N A N Ą  A N DA LUZ J Ę  -  K R A I N Ę 

PE Ł N Ą  N A M I Ę T N O Ś C I ,  DZ I K IC H  KO N I 
I   N I E P OW TA R Z A L N E J  A RC H I T E KT U RY.



3 3 – 3 3P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

najważniejsze wydarzenia w ich dziejach. Plac wziął 
również udział w filmie, chociaż nie prezentował inne-
go miasta, a inną...planetę! Plac Hiszpański zmienił się 
bowiem w filmie Gwiezdne Wojny - Mroczne Widmo 
w planetę Naboo (jednak tej historii na próżno szukać 
na azulejos). Zaledwie godzinę drogi od stolicy regionu 
znajduje się maleńka wioska El Rocio. Położona jest na 
skraju jednego z największych europejskich parków 
narodowych – Doñana. Wyróżnia ją to, że zatrzymał się 
w niej czas. Nie ma tu dróg, jest tylko piach z odci-
skami końskich kopyt, bo to właśnie na wierzchow-
cach poruszają się mieszkańcy tej nietypowej wioski. 
W  maju przybywa tu ponad milion rozśpiewanych 

pielgrzymów, którzy oddają cześć figurze Matki Bo-
skiej z El Rocio. Przychodzą tu piechotą, przyjeżdżają 
samochodami lub ukwieconymi bryczkami, przypo-
minającymi cygańskie wozy. Nocą, pielgrzymi biwa-
kują pod gołym niebem, tańcząc, śpiewając i dzieląc 
się miedzy sobą jedzeniem.

Andaluzja to kraina pełna burzliwej historii. Jej 
temperament jest widoczny w każdym dużym mieście 
i każdej maleńkiej wiosce. Porę dnia wystukuje tu rytm 
flamenco, zmieszany z głośnym tupaniem niezwykle 
urodziwych koni. Jeśli z jakiegoś powodu ten region 
Hiszpanii nie znajduje się na liście miejsc do odwiedze-
nia, to zdecydowanie - lista jest do poprawki! 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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PEARLS OF ANDALUSIA

Spain is a fascinating mixture of Europe and Africa. At its 
height, together with all its colonies and oversea territories, it 
was called ‘the Empire on which the sun never sets’. Nowadays, 
it’s one of the most frequently visited countries in the world, full 
of gold beaches, picturesque towns and villages, and excellent 
cuisine with unique flavours. Let’s explore the remarkable 
beauty of Andalusia – a land of passion, wild horses, and 
unique architecture.

CORDOBA AND RONDA
In its heyday, Cordoba was the richest and most pow-
erful European city. People of three great religions – 
Islam, Christianity and Judaism – were living there 
in harmony, and their presence and culture were 
shaping the city for centuries. In the heart of Cordo-
ba, by the Guadalquivir, there is the Mezquita, the 
Great Mosque of Cordoba, which is one of the most 
outstanding monuments of Islamic architecture. It 
was built on the site of a former basilica bought from 
Christians by emir Abd ar-Rahman I. The structure 
was expanded by successive rulers of the Caliphate 
of Cordoba until 1236, when Christians took control 
over the city and converted the mosque to a church. 
Although the external walls of the Mezquita are 

N I E  M A  T U  DRÓ G,  J E S T  T Y L KO 
PI AC H  Z  OD C I S K A M I  KO Ń S K IC H 

KOP Y T,  B O  T O  W Ł A Ś N I E 
N A  W I E R Z C HOWC AC H 

P ORU S Z A JĄ  S I Ę  M I E S Z K A Ń C Y 
T E J  N I E T Y P OW E J  W IO S K I.



richly adorned and attract attention of 
visitors, its true beauty is hidden inside, 
behind the thick walls of the building.

A two-hour drive away, there is one of 
the most picturesque cities of Spain – Ron-
da. It’s situated on two sides of a rocky ra-
vine, connected by the 18th-century bridge 
Puente Nuevo. The bridge is as much as 
100 metres high! In the south, there is an 
older Moorish district – La Ciudad, while 
in the north – the younger, Christian dis-
trict – El Mercadillo. It’s known for the 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, a bullring open to 
visitors all year round. In the vicinity, you 
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will find the ruins of a town founded by re-
tired soldiers from the Roman legions al-
most 2000 years ago. It boasts one of the 
best-preserved Roman theatres, which 
gives breath-taking views of the surround-
ing hills.

TARIFA 
Tarifa is the southernmost town of continen-
tal Spain. In favourable weather conditions, 
it gives views of an African coast, which is 
located only 20 kilometres away. The life 
in the town centres around water, which is 
not only a source of entertainment (Tari-
fa is considered a Mecca for surfers), but 

also food – this is where big tunas, already 
famous among Phoenician fishermen, are 
caught. Nearby, you will find a famous ar-
chaeological site – Baelo Claudia. It’s the 
most distinctive example of Roman urban 
architecture on the Iberian Peninsula. Its 
destroyed temples, forum and courthouse 
contrast with the sky-blue water of the At-
lantic Ocean, whose waves ravaged the 
town in the 2nd century AD.

CADIZ AND JEREZ DE LA
FRONTERA
Cadiz is the oldest city in western Europe, 
dating back to around 1100 BC. It start-
ed as a fishing settlement founded by the 
Phoenicians and later became one of the 
most important trade centres for colo-
nizers. Christopher Columbus departed 
from the port on his second America expe-
dition, and the first Spanish constitution 
was enacted there in 1812. Once, Cadiz even 
turned into Havana for a while! In Die An-
other Day, handsome Pierce Brosnan had 
a short chat with equally attractive Halle Ber-
ry on the beach of La Caleta. In this scene, 
the 17th-century castle Castillo de Santa 
Catalina, which was a military prison for 
centuries, can be seen in the background. 
The city was also guarded by Castillo de San 
Sebastian, located on a small island. To-
day, the island is connected to the land with 
a promenade, which has the colour of the 
setting sun in the evening. Horses are an 
integral part of Spain, and the prominent 
breed here is P.R.E (Pura Raza Española), 
that is Andalusian horse. Jerez de la Fron-
tera boasts a world famous horse-riding 
school, Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. The school is renowned for cul-
tivating horse-riding traditions, which are 
presented – together with hard work on 
horse selection, training new equestrians, 
and developing cultural heritage – during 
remarkable shows ‘Cómo bailan los ca-
ballos andaluces’. Welltrained horses 
present their skills to the sounds of Span-
ish music, while equestrians proudly wear 
an 18th-century apparel and ride some of 
the most beautiful horses in the world.

SEVILLE AND EL ROCIO
Seville is not only the capital of Andalusia, but 
also one of the best Spanish cities for sights 
and landmarks. Most of its historical build-
ings are adorned with azulejos – thin ceram-
ic tiles, depicting historical and mythological 
scenes. One of the greatest landmarks in 
the city is the Spanish Square. Although 
it was built fairly recently (in 1929), its 
walls depict the most important events 
in the history of 48 Spanish provinces. 
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The square was also in a film – not as another city but… 
another planet! The Spanish Square was the Planet 
Naboo in Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 
(you won’t find this story in azulejos, though). Only an 
hour away from the capital of the region, there is a lit-
tle village of El Rocio. It’s located on the verge of one of 
the largest European national parks – the Doñana 
Natural Park. It’s almost as if time has stopped there. 
There are no roads there, only sand with hoof prints, 
because the inhabitants of this unusual village ride 
horses. In May, the village is visited by over a million 
singing pilgrims, praising the Virgin of El Rocio. They 
come here on foot, by car or on carriages decorat-
ed with flowers, which look like Romani wagons. At 
night, pilgrims camp under the stars, dancing, singing 
and sharing food.

Andalusia has a turbulent history. Its flavour can be 
found in each of its cities and villages. Its time is told by 
flamenco rhythm and the sounds of galloping horses. 
If for some reason this destination isn’t on your travel 
bucket list yet, you must absolutely add it!  





Z  H I ST OR I Ą  W  T L E
P I Ę Ć  N A J C I E K AW S Z Y C H  D W O R Ó W 
I  P A Ł A C Ó W  P Ó Ł N O C N Y C H  K A S Z U B

PAŁAC WIENIAWA 
To nie tylko czterogwiazdkowy hotel ale 
przede wszystkim luksusowe SPA, które 
w  otoczeniu XIX-wiecznego pałacu na-
biera wyjątkowej magii i sprzyja regene-
racji nie tylko ciała ale przede wszystkim 
koi duszę. Zlokalizowany na tyle blisko, 
by szybko dotrzeć z energetycznej metro-
polii, ale też  na tyle daleko, by utrzymać 
urok zacisznego miejsca. 

3 8 – 3 9

TEKST Jakub Wejszner

KONIEC ZIMY I POCZĄTEK WIOSNY TO ZAWSZE OKRES ZMIAN. PRZYRODA 
BUDZI SIĘ DO ŻYCIA, A LUDZIE WRESZCIE ZACZYNAJĄ CZĘŚCIEJ 
WYCHODZIĆ NA DWÓR. A JEŚLI JUŻ O DWORACH MOWA TO WŁAŚNIE 
NA POMORZU ZLOKALIZOWANYCH SIĘ WIELE CIEKAWYCH OBIEKTÓW, 
KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ W NADCHODZĄCE CIEPŁE I SŁONECZNE DNI.  
OTO NASZ SUBIEKTYWNA LISTA PIĘCIU NAJCIEKAWSZYCH Z NICH:

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E 3 8 – 3 9

ZDJĘCIA ISIT/pomorskie.travel)

FOLWARK JACKOWO
Alternatywa dla ekskluzywnych wnętrz to 
zawsze sielska agroturystyka. Jedną z lepiej 
przygotowanych przestrzeni tego typu jest 
Folwark Jackowo. To niezwykle klimatyczne 
miejsce, w którym gospodarze sprawią, że 
każdy czuje się tu  jak w domu. Niewątpliwym 
atutem tego miejsca jest lokalna kuchnia. 
Dzięki certyfikatowi gospodarstwa ekologicz-
nego serwowane  potrawy są przygotowane 

z całkowicie naturalnych i sezonowych pro-
duktów.  Dodatkową atrakcją jest hodowla 
koni. Klienci mogą skorzystać z ośmiu wierz-
chowców oraz stajni dla własnego zwierzęcia.

PAŁAC CIEKOCINKO
Koncept przyświecający kolejnemu miej-
scu na tej liście jest dość niestandardo-
wy. Otóż, jak twierdzi właściciel Pałacu 
Ciekocinko – jest to podróż w czasie. Ce-
lem pobytu w tym pięciogwiazdkowym ho-
telu jest doświadczenie życia takim, jakim 
było ono przed stu laty. Zachowano zatem 
oryginalne, zabytkowe meble, odtworzono 
tapety i zadbano o każdy nawet najmniej-
szy detal. Oczywiście, wszechstronność 
przede wszystkim, dlatego Pałac Cieko-
cinko ma również w swojej ofercie zaple-
cze spa&welness,  nietuzinkową restau-
rację, a każdego roku organizowane są także 
prestiżowe  zawody jeździeckie. 

ZAMEK W KROKOWEJ 
Niełatwo jest opisać słowami atmosferę 
niezwykłych miejsc. Miejsc, w których na-
sze ślady krzyżują się ze śladami królów, 
arystokratów, filozofów i artystów. Szcze-
gólnie interesujące są dzieje rodu von Kroc-
kow do których należał Zamek w Krokowej. 
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WIĘCEJ 
o ofercie premium regionu pomorskiego na 
www.pomorskie-prestige.eu

Dziś przytulny hotel ale i część muzealna, której warto 
poświecić dłuższą chwilę. Jak każdy zamek, tak i ten 
w Krokowej ma swoją białą damę. Jest nią Luiza von 
Krockow, piękna i utalentowana hrabina, która jak nikt 
inny przyczyniła się do rozkwitu zamku w XVIII wieku.

ZAMEK W RZUCEWIE
Wisienką na torcie w trakcie pałacowych eskapad jest 
niewątpliwie neogotycka budowla przypominające śre-
dniowieczne zamczysko.  Do pałacu wiedzie niesamowita, 
długa na 1000 kroków aleja lipowa, którą - według legen-
dy - sadził sam król Jan III Sobieski. Jest to wymarzone 
miejsce dla ludzi z twórczą wyobraźnią, marzycieli. Jego 
tajemnicze piękno zachwyca każdego. Dawniej wygodna, 
arystokratyczna rezydencja, dziś komfortowo wyposa-
żony hotel, zapewnia gościom spokój, wypoczynek oraz 
dogodne warunki do pracy. Klimat minionych wieków 
sprzyja wieczorom przy kominku w domku myśliwskim, 
smakowaniu wybornych win w stylowej winiarni czy 
biesiadom przy ognisku. 
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HISTORY IN MAKING – FIVE MOST INTEREST-
ING MANORS AND PALACES OF NORTHERN 
KASHUBIA

End of winter and beginning of spring is always a time of 
change. Nature wakes up and people finally can go out-
side. Talking about the outside – Pomerania have some 
amazing outdoor places that just wait for a visit in hot sun-
ny days. Here we present a subjective list of five best 
of them:

WIENIAWA PALACE
It’s not only four star hotel, but most importantly a luxury 
SPA. With surroundings of XIX century palace, the place 
feels magical and helps regenerate not only your body but 
also soul. Near enough big city lights to enjoy them and far 
enough to keep the place quiet.
Jackowo Farm

Good alternative to exclusive indoors is always a ru-
ral farm. One of the best of its kind is Jackowo Farm. 
It’s an extraordinary place, where hosts make sure that 
everyone feels like at home. Undoubtedly, one of the 
assets of this place is local kitchen. Thanks to being a 
certified ecological farm, every meal is prepared from 
completely natural and seasonal products. Additional 
attraction is horse stable. Clients can bring they own 
animal or use eight local mounts.

CIEKOCINKO PALACE
The idea for this next place is rather unconvention-
al. As the owner says – it’s a time travel. Main goal 
of this five star resort is to experience life as it was 
one hundred years ago. Original antique furniture, 
wallpaper – you name it. Every detail is taken care 
of. Of course, versatility is important, that’s why Cie-
kocinko Palace has a vide range of spa&wellness 
services and outstanding restaurant. Additional-
ly, every year brings another edition of prestigious 
horseback riding competition. 

KROKOWA CASTLE
It’s not easy to describe an atmosphere of an extraordi-
nary place. Place, where our paths cross with toese of our 
ancestors, kings, aristocrats, philosophers and artists. 
Especially interesting is the history of von Krockow line, 
heirs to Krokowa Castle. Nowadays, it’s a rather cosy hotel, 
but it’s museum part is something to look for. As in every 
castle, the one in Krokowa needed its white dame. Here, it 
was Luiza von Krockow, beautiful and talented countess, 
who brought the castle to its glory in XVIII century more 
than anyone else.

RZUCEWO CASTLE
Cherry on top of all these palaces is indubitably this ne-
ogothic edifice that looks like medieval castle. Amazing, 
long for 1000 steps linden valley leads to the palace. The 
legend says, that king Jan III Sobieski planted it himself. 
It’s definitely a great place for dreamers, people with cre-
ative imagination. Its mysterious beauty enraptures any-
one who sees it. In old times it was a comfortable, aristo-
cratic residence, nowadays – it’s high-standard hotel that 
gives their guest peace, rest and a calm place to work. At-
mosphere of past centuries enriches evenings around the 
fireplace in hunter’s cabin, tasting exquisite wines in styl-
ish winery or feasting round the bonfire.  

 Z  H I S T O R I Ą  W  T L E . . .



NOWA BULOŃSKA
Budowa Nowej Bulońskiej Północnej to 
jedna z największych realizowanych obec-
nie inwestycji w Gdańsku. Ulica połączy 
dzielnicę Piecki-Migowo z południową czę-
ścią Gdańska. Inwestycja polega na budo-
wie linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki 
rowerowej wraz infrastrukturą towarzy-
szącą. Trasa przebiegać będzie od skrzy-
żowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską 
do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i War-
szawskiej. Prace na budowie ruszyły z po-
czątkiem maja, a nowa trasa będzie gotowa 
w IV kwartale 2019 roku. Wykonawcą prac 
jest konsorcjum firm, którego liderem jest 
firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji 
zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja 
dofinansowana jest z  Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 2014–
2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 
mln złotych.

STOGI
8 czerwca 2018 roku podpisano umowę na 
jedną z najbardziej oczekiwanych inwesty-
cji w Gdańsku – przebudowę infrastruktury 
tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego 
i Nowotnej. Przetarg wygrało konsorcjum 
firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. 
z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI 
S.A. Łącznie na Stogach przebudowanych 
zostanie 3,7 km torów tramwajowych. Pra-
ce modernizacyjne odbywają się na odcinku 

od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia 
Budzysza, biegnącego dalej wzdłuż ul. Wosia 
Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej 
do Pętli „Stogi Plaża”.

Roboty budowlano-montażowe powinny 
zakończyć się na koniec lipca 2019. Koszt in-
westycji to ponad 110 mln zł, z czego aż 46 mln 
zł to pozyskane dofinansowanie unijne. 

NOWA WARSZAWSKA 
Nowa Warszawska jest jedną z najważniej-
szych inwestycji tramwajowych plano-
wanych w południowej części Gdańska. 
Dzięki niej znacznie skróci się czas do-
jazdu z południowych dzielnic miasta do 
centrum. Trasa biec będzie od budowanej 
obecnie linii tramwajowej na Nowej Bu-
lońskiej Północnej do al. Havla. Tramwaj 
będzie poruszał się na południe od obec-
nej ul. Warszawskiej. Nowa trasa włączy 
się do al. Havla na wysokości istniejące-
go skrzyżowania z ul. Łódzką. Nowa linia 
tramwajowa będzie miała długość około 2 
km. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej przy 
torowisku zlokalizowano ścieżkę rowe-
rową i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb 
obsługi torowiska, powstanie także droga 
technologiczna.

Wszystkie inwestycja finansowane są 
z projektu Gdańsk Projekt Komunikacji Miej-
skiej, etap IV A.

Na początku przyszłego roku na gdańskie 
ulice wyjadą także kolejne nowe auto-
busy. W środę 27 lutego Spółka Gdańskie 

GDAŃSK INWESTUJE

W KOMUNIKACJĘ

Autobusy i  Tramwaje podpisała umowę 
z konsorcjum firm EvoBus Polska Sp. z o.o. 
oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. na sześciolet-
nią (z opcją przedłużenia na kolejne dwa 
lata) dzierżawę 48 now ych autobusów. 
Pierwsze Mercedesy Citaro pojawią się na 
gdańskich drogach na początku przyszłego 
roku. Łączny koszt wynajmu pojazdów wraz 
z obsługą techniczną na 8 lat to ponad 117 
mln zł brutto. 

ENGLISH

GDAŃSK INVESTS IN PUBLIC 
TRANSPORT

NOWA BULOŃSKA STREET
The construction of Nowa Bulońska Północ-
na Street is one of the biggest current invest-
ments in Gdańsk. The street will connect the 
district of Piecki-Migowo and the southern 
part of Gdańsk.

STOGI
On 8 June 2018, the city authorities conclud-
ed a contract for the re-construction of the 
tram infrastructure on Budzysza, Stryjews-
kiego and Nowotna Streets. The investment 
cost is over PLN 110 million, out of which as 
much as PLN 46 million is EU funding. 

NOWA WARSZAWSKA 
STREET
Nowa Warszawska Street will allow passen-
gers to get to the city centre from southern 
city districts much faster. The route will go 
along the new tramline on Nowa Bulońska 
Północna to Havla Streets.

All the investments are funded from the 
Gdańsk Public Transport Project, stage IV A

The city is also awaiting new buses, which 
will appear on streets at the beginning of the 
next year. First Mercedes Citaro buses will ap-
pear on streets in Gdańsk at the beginning of 
the next year. 
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marca – 18 sierpnia – w  tych 
dniach warto udać się do Galerii 
Palowej Ratusza Głównego Mia-

sta Gdańska. W siedzibie Muzeum Gdańska 
zaprezentowanych zostanie bowiem blisko 
150 pamiątek po muzykach, którzy w latach 
50.–70. ubiegłego wieku gościli na polskiej 
scenie muzycznej. Zaprezentowany zosta-
nie m.in. mikrofon Micka Jaggera, używa-
ny podczas koncertu Rolling Stones w Sali 
Kongresowej w 1967 r.

– Trójmiasto i  jego dwa wielkie por-
ty morskie, pełniły rolę „okna na świat”, 
przez które do izolowanej Polski szyb-
ciej docierały nowinki kreowane przez 
zachodnią kulturę. Nic więc dziwnego, 
że stało się ono wylęgarnią i kuźnią arty-
stycznych talentów działających na bar-
dzo różnych polach – mówi Marcin Jacob-
son, publicysta muzyczny i jeden z dwóch 
kuratorów wystawy.

Wśród eksponatów zobaczymy dwa za-
bytkowe mikrofony, kolekcjonerskie rary-
tasy. Pierwszy z nich używany był na sce-
nie w Carnegie Hall, w Nowym Jorku oraz 
studio BBC w Londynie. Śpiewali do niego 
m.in. Elvis Presley, Frank Sinatra oraz Ella 
Fitzgerald. Drugi używał Mick Jagger pod-
czas legendarnego koncertu Rolling Stones 
w 1967 r. Co ciekawe, przedmiot został wów-
czas skradziony między koncertem a bisem, 
niemalże na oczach milicjantów. 

Oprócz tego, podczas wystawy znajdzie-
my także pamiątki po polskich artystach, 
takich jak Rhythm & Blues, Czerwono- i Nie-
biesko-Czarnych, Czerwonych Gitar i wielu, 
wielu innych. Nie można tego przegapić! 

ENGLISH

MICK JAGGER’S MICROPHONE 
EXHIBITED IN THE MUSEUM OF 
GDAŃSK

Between 25 March and 18 August, visit Gale-
ria Palowa in the Main Town Hall of Gdańsk 
to attend an exhibition of about 150 mem-
orabilia of the musicians who performed in 
Poland in the 1950s, 60s and 70s. One of the 
exhibition highlights is a microphone used 
by Mick Jagger during The Rolling Stones’ 
concert in the Congress Hall in 1967.

‘Tricity and its two big ports were “a win-
dow to the world”, through which the latest 
trends of the Western culture reached iso-
lated Poland. It is therefore no surprise that 
the area became a breeding ground for new 
talents in a variety of fields,’ says Marcin 
Jacobson, a music publicist and one of two 
exhibitions curators.

Two historical microphones, real col-
lector’s items, will be displayed. The first 
one was used on the Carnegie Hall stage in 
New York and BBC's studio in London by, 
among others, Elvis Presley, Frank Sinatra 
and Ella Fitzgerald. The latter was used by 
Mick Jagger during a legendary concert of 
The Rolling Stones in Poland in 1967. What’s 
interesting, the item was stolen between the 
concert and the encore.

Other exhibits include memorabilia of 
Polish artists, such as Rhythm & Blues, 
Czerwono- and Niebiesko-Czarni, Czerwone 
Gitary and many more. You can’t miss it! 

MIKROFON MICKA JAGGERA
NA WYSTAWIE W MUZEUM GDAŃSKA
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iesiąc otworzy koncert w czwartek 4 kwietnia 
o godz. 19.00 organizowany we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Chirur-

gicznie Chorym. Wraz z Orkiestrą PFB zaśpiewa solist-
ka The Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Sondra 
Radvanovsky. Znanymi ariami operowymi zadyryguje 
Gianluca Marciano.

 Następnie jak co roku absolwenci Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku będą mieli okazję wystąpić z gdań-
ską Orkiestrą Symfoniczną, tym razem pod batutą Ta-
deusza Wojciechowskiego. Po specjalnych przesłucha-
niach w Akademii Muzycznej zostali wyłonieni soliści 

M

4 2 – 4 3

wieczoru, Maciej Kułakowski – wiolonczela (wykona 
Koncert wiolonczelowy – A. Dvoraka). Wojciech Ula-
nowski – akordeon (zagra Concerto classico Mikołaja 
Majkusiaka) i Jan Lewandowski (wykona Wariacje na 
t. Rococo P. Czajkowskiego), także na wiolonczeli. 
Laureatką konkursu jest także kompozytorka Ewa Miriam 
Saczko, której utwór wybrzmi także w tym koncercie 
(Koncert na orkiestrę cz. I Largo). Wydarzenie odbę-
dzie w piątek, 5 kwietnia o godz. 19.00.

 Dokładnie tydzień później, w piątek 12 kwietnia 
o  godz. 19.15., także zgodnie z  tradycją odbędzie 
się drugi w tym sezonie Koncert Papieski. Tym razem 
w terminie bliższym rocznicy urodzin naszego Papieża 
Polaka. Pierwszy skrzypek Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Bałtyckiej, Robert Kwiatkowski wystąpi 
w roli solisty i dyrygenta, prowadząc w koncercie kole-
gów, z którymi gra na co dzień w tym wielkim zespole. 
W repertuarze znajdą się kompozycje K. Pendereckie-
go, A. von Weberna, F. Schuberta i A. Parta. Narracje 
z tekstów św. Jana Pawła II odczyta Jakub Kornacki. 
Miejsce: Archikatedra Oliwska. Wstęp wolny.

 W niedzielę 14 kwietnia o godz. 10.00 i 11.30 odbę-
dą się warsztaty muzyczne dla dzieci wraz z rodzicami 
pt. „Bajkowa Filharmonia”. Wystąpi Eduartfun Team 
- zespół muzyczny w składzie: gitara - fortepian – wo-
kal, który będzie muzykował wraz z młodymi widzami.

 Także 14 kwietnia, o godz. 17.00 wystąpi Penderecki 
Piano Trio. Koncert zespołu łączy się z Wielkanocnym 
Festiwalem L. van Beethovena, które odbywają się poza 
główną sceną cyklu w Warszawie.

 W czwartek 25.04 o godz. 19.00. w Sali koncertowej 
PFB odbędzie się Gala wręczenia Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej. Nagroda ta to najważniejsze wyróżnieniem 

ZDJĘCIA PFBTEKST Mikołaj Dudkiewicz

K U L T U R A  /  K U L T U R E

KWIECIEŃ 
W FILHARMONII
BAŁTYCKIEJ
PO DZIESIĄTKACH RÓŻNORODNYCH WYDARZEŃ 
W OSTATNICH MIESIĄCACH FILHARMONIA WCHODZI W NIECO 
LŻEJSZY, WIOSENNY BLOK SWOJEGO REPERTUARU.



SPONSOR STRATEGICZNY PFB 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

GŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY  

K W I E C I E Ń  W  F I L H A R M O N I I . . .

samorządu województwa pomorskiego dla 
osób ze środowiska artystycznego związa-
nego z regionem. Honoruje ona wybrane, 
wyjątkowe kulturalne wydarzenia jakie 
miały miejsce w 2018 r. Przyznawana jest 
w trzech kategoriach: kreacji artystycznej, 
pomorskiej nadziei artystycznej i mecena-
tu kultury firm prywatnych. Kandydatów do 
nagrody mogą co roku zgłaszać instytucje 
i placówki kultury. Laureatami wyróżnie-
nia zostawali w przeszłości bardzo często 
artyści związani z propagowaniem muzyki 
klasycznej w regionie, zobaczymy czy tak-
że będzie i tym razem. Po części galowej 
nastąpi fantastyczna część koncertowa. 
Usłyszymy Symfonię g-moll KV 550 W.A. 
Mozarta w wykonaniu Orkiestry PFB oraz 
Koncert fortepianowy M. Ravela (tzw. na 
lewą rękę). Solistą będzie Kordian Góra 
– fortepian, a całością zadyryguje George 
Tchitchinadze.

 Zapraszamy do śledzenia profilu Filhar-
monia Bałtycka na fb, a także siostrzanego 
Filharmonia Bałtycka dla dzieci. Tam gale-
rie, informacje o promocjach i konkursach 
biletowych. Warto śledzić! 

ENGLISH

APRIL IN THE BALTIC PHILHARMONIC

This spring, after dozens of various events within 
the last months, the Baltic Philharmonic is offering a 
lighter repertoire.

April begins with a concert on 4 April at 19.00, 
organised in co-operation with the Associa-
tion for Helping Surgically Ill Children. The 
Philharmonic Orchestra will perform in the 
company of a soloist of the Metropolitan Op-
era in New York, Sondra Radvanovsky. The 
famous opera arias will be conducted by Gi-
anluca Marciano.

Then, like every year, the graduates of the 
Academy of Music in Gdańsk will perform 
together with the Gdańsk Symphonic Or-
chestra, this time conducted by Tadeusz Wo-
jciechowski. Special auditions were held in 
the Academy of Music, in which the soloists of 
the evening were selected: Maciej Kułakowski 
– the cello (The Cello Concerto by A. 
Dvorak), Wojciech Ulanowski – the accordi-
on (Concerto Classico by Mikołaj Majkusiak), 
and Jan Lewandowski – the cello (The Varia-
tions on a Rococo Theme by P. Tchaikovsky). 
Another competition laureate is Ewa Miriam 
Saczko, a composer, whose composition will 
be presented during the concert (Concerto 
for Orchestra, Part I Largo). The event is held 
on Friday, 5 April, at 19.00.

In keeping with tradition, a week later, 
on Friday, 12 April, at 19.15, this season’s sec-

ond Pope’s Concerto is held. This time, it’s 
closer to the anniversary of our Polish Pope’s 
birthday. The First Violinist of the Baltic 
Philharmonic Symphonic Orchestra, Rob-
ert Kwiatkowski, will perform as a soloist 
and conductor, conducting his fellow mu-
sicians during the concert. The repertoire 
includes compositions of K. Penderecki, A. 
von Webern, F. Schubert and A. Part. Nar-
rations from texts of St John Paul II will be 
read by Jakub Kornacki. Place: Oliwa Arch-
cathedral. Free admission.

On Sunday, 14 April, at 10.00 and 11.30, 
the Philharmonic is holding music workshops 
for children and their parents entitled ‘Fairy-
Tale Philharmonic’. The line-up includes Edu-
artfun Team – an ensemble composed of: the 
guitar, the piano, and the vocal, who will play 
with the young audience.

On 14 April, at 17.00, a concert of Pen-
derecki Piano Trio is held. The concert is a 
part of L. van Beethoven Easter Festival and 
is one of the concerts held outside the festival 
main stage in Warsaw.

On Thursday, 25 April, at 19.00, the 
Philharmonic is hosting the Pomeranian 

Artistic Award Gala. It’s the most impor-
tant award granted by the local government 
of Pomerania Province to artists affiliated 
with the region. It honours selected out-
standing cultural events held in 2018. 
The award is granted in three categories: 
Artistic Creation, Artistic Hope of Pomer-
ania and Cultural Patronage of Private 
Businesses. Candidates are nominated by 
cultural institutions and establishments. 
In the past, the award was often granted to 
artists propagating classical music in the 
region – we’ll see if it’s the same this year, 
too. After the official gala part, a wonder-
ful concert is held. The repertoire includes 
Symphony in G Minor KV 550 by W.A. 
Mozart performed by the Philharmonic 
Orchestra and Piano Concerto by M. Ravel 
(for the Left Hand). The soloist will be Kor-
dian Góra, and the Orchestra will be con-
ducted by George Tchitchinadze.

Follow us on Facebook (Filharmo-
nia Bałtycka and Filharmonia Bałtycka dla 
dzieci), where you can find photo galler-
ies, information about discounts and 
ticket competitions. Check it out! 
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 NA TAKIE
     DEBIUTY

  WARTO CZEK AĆ

4 4 – 4 54 4 – 4 5

MARCIN SPENNER, POCHODZĄCY Z GDYNI WOKALISTA O CIEKAWEJ BARWIE GŁOSU, ŚPIEWA OD 
2010 ROKU, JEDNAK PRAWDZIWĄ POPULARNOŚĆ PRZYNIÓSŁ MU ROK 2012 I UDZIAŁ W PROGRA-
MIE X-FACTOR. WRAZ Z DAWIDEM PODSIADŁO DOTARŁ DO FINAŁU, ZAJMUJĄC OSTATECZNIE DRU-
GIE MIEJSCE. PO PROGRAMIE, NAGRAŁ SWÓJ PIERWSZY SINGIEL I ZNIKNĄŁ. DZIŚ WRACA Z WIĘK-
SZYM DOŚWIADCZENIEM ORAZ DOJRZAŁYM I PRZEMYŚLANYM MATERIAŁEM. NAGRAŁ BARDZO 
DOBRĄ PŁYTĘ, BEZ OGLĄDANIA SIĘ NA STACJE RADIOWE I OBECNIE PANUJĄCE TRENDY.

ZDJĘCIA Dominika WoźniakTEKST Justyna Bzdak
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Justyna Bzdak: Spotykamy się dzisiaj 
w mojej ulubionej warszawskiej kawiarni 
“Warszawski lukier”. Gdybym przechodziła 
obok, jeszcze miesiąc temu, spojrzałabym 
i powiedziała – o, to ten chłopak 
z X-Factora. Dzisiaj odpięłabym od Ciebie 
już tą łatkę. Program na pewno dał Ci 
rozpoznawalność, ale teraz idziesz swoją 
drogą. Ludzie zaczepiają Cię na ulicy 
i proszą o zdjęcia? 
Marcin Spenner: Czasy rozpoznawalności, 
o której mówisz już trochę minęły, przynaj-
mniej na taką skalę jak miało to miejsce 
siedem lat temu. Nie ma porównania do 
tego co działo się po programie, kiedy moi 
koledzy nie chcieli iść ze mną np. do Tesco 
(śmiech). Nie czuli się komfortowo w mo-
mencie kiedy otaczali mnie ludzie i robili 
sobie że mną zdjęcia. 

Pierwszego lutego rozpoczął się dla Ciebie 
nowy etap w życiu - premiera płyty. 
Poszperałam trochę w internecie na ten 
temat i Twój debiutancki album “Na czas” 
został bardzo dobrze odebrany. Osobiście 
uważam, że jak na jego jakość, nadal 
jeszcze zbyt mało osób do niego dotarło. 
To był z pewnością ważny dzień dla 
Ciebie. Zasnąłeś wieczorem spokojnie? 
Pamiętam, że jeszcze kilka dni przed pre-
mierą, kiedy już miałem w ręku swoją płytę, 
naszło mnie dziwne uczucie. Miałem pre-
tensje do siebie, że nie cieszę się tak, jak po-
winienem, jak to sobie wyobrażałem, że nie 
ma we mnie tych emocji, na które czekałem. 
Z  każdym kolejnym dniem napięcie wzra-
stało i w dniu premiery byłem pełen werwy 
i podniecenia. Znam tę płytę już od jakiegoś 
czasu, a cały okres do momentu jej wydania 
nie należał do najłatwiejszych, więc kiedy 
ostatecznie nadeszła premiera, poczułem 
pewną ulgę. Dotarło do mnie, że się udało, 
przebyłem długą drogę, ale w  końcu mogę 
zmienić sposób komunikacji i  zakończyć 

etap bycia wiecznym debiutantem. To duży 
komfort psychiczny.

Do tego sukcesu przyczyniło się wiele 
osób, Twój zespół, producent, wytwórnia…
Zdecydowanie tak. Sam Marcin Spenner mógł-
by sobie z tym nie poradzić i nie dźwignąć tego 
w pojedynkę. Faktem jest, że po programie od-
zywało się do mnie bardzo wielu ludzi z branży 
muzycznej, ale to wszystko sprowadzało się do 
pewnego odcięcia kuponu od mojej popularno-
ści. Po pewnym czasie udało mi się dotrzeć do 
ludzi, którzy myślą w podobny do mnie sposób. 
Ludzi, którzy nie słodzą i nie mówią jaki to je-
stem świetny, tylko potrafią wskazać mi gdzie 
popełniam błędy. Skupiliśmy się na tym, aby 
dotrzeć do mojego prawdziwego muzycznego 
ja, a to był zdecydowanie klucz otwierający furt-
kę do dalszych działań.

Po programie, nie wybrałeś drogi na 
skróty i nie wydałeś płyty na fali 
popularności i rozpoznawalności, którą 
dał Ci X-Factor. Znikłeś na te kilka lat, by 
wrócić „Na Czas”?
Tak, zaraz po programie trzeba działać 
szybko, na fali rozpoznawalności, kiedy jest 
się w centrum zainteresowania. Wtedy też 
pojawia się presja czasu, co może być złym 
doradcą, szczególnie, gdy nie ma się do koń-
ca obranej drogi. Wiadomo, są przykłady 
artystów, takich jak Dawid Podsiadło, czy 
Grzegorz Hyży, którzy wykorzystali swoje 
pięć minut w idealny sposób. Oni jednak, 
już na etapie programu, doskonale wiedzie-
li, w którą stronę chcą podążać. Ja byłem 
jeszcze na takim poziomie świadomo-
ści muzycznej, że gdybym wykorzystał 
ten czas działając pochopnie, być może 
dzisiaj byłbym w  miejscu nie do końca 
zgodnym z moim sumieniem. Wolałem się 
zatrzymać, zajrzeć w  głąb siebie i  poszu-
kać mojego prawdziwego muzycznego ja. 
Dzięki temu dzisiaj nie mam poczucia, że 
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nie wykorzystałem swojej szansy. Wręcz 
odwrotnie, bo w  stu procentach utożsa-
miam się z tym co śpiewam na płycie.

Tak czy inaczej to Ty stoisz na froncie 
i zbierasz pierwsze oklaski. Jakie to 
uczucie kiedy widzisz swoją płytę 
w Empiku na półce? Duma czy bardziej 
onieśmielenie? Odnoszę wrażenie, że 
jesteś trochę skromny?
Moja skromność wynika zapewne z tego, że 
tak zostałem wychowany albo taką mam na-
turę. Łatwo jest jednak pomylić skromność 
z brakiem pewności tego co się robi. Przez 
ostatnie lata bardzo dużo się nauczyłem. 
Spędziłem mnóstwo czasu w  studio Cu-
stom34, obserwując producentów i muzy-
ków w pracy. Dużo zawdzięczam Piotrowi 
Łukaszewskiemu, który wraz z właścicie-
lem, Sławomirem Mroczkiem, wprowadzi-
li mnie do świata muzyki. Poznałem in-
strumenty, o istnieniu których wcześniej 
nie miałem pojęcia. Tym samym budowa-
łem w sobie poczucie pewności, która była 
już czymś poparta. To z kolei pozwoliło mi 
poczuć w pełni uzasadnioną satysfakcję, 
tworząc materiał na płytę i dumę widząc 
ją na półce sklepowej.

Jakbyś opisał gatunkowo tę płytę? 
I czy w ogóle chcesz ją kategoryzować? 
Zauważyłam, że dużo osób ma z tym 
problem, żeby ją przypisać do konkretnej 
kategorii.
Akurat to jest, według mnie, atutem tej płyty. 
Spotkałem się nawet z opinią, że momenta-
mi jestem mało wyrazisty i mogłem poku-
sić się o więcej mocnych numerów. Oczy-
wiście, konstrukty wna krytyka jest jak 
najbardziej mile widziana, ale recenzentów 
którzy tak mówią zapewniam, że zmienią 
zdanie przy kolejnych odsłuchach. Na tej 
płycie na nic się nie silę, w sensie wokal-
nym, nie staram się niczego udowadniać. 
Mam większy zakres możliwości wokal-
nych, ale to zostawiam na później. Gdy ktoś 
nie potrafi dokładnie skategoryzować mo-
jej muzyki, traktuję to jak komplement, 
bo nikt mi przecież nie powie, że śpiewam 
jak James Bay albo jestem podobny do ko-
goś innego. Jeśli miałbym określić gatunek 
jaki reprezentuję, zestawiłbym to w katego-
rii indie-pop-rock.

Mam wrażenie, że na polskiej scenie 
muzycznej jak jest na coś moda, to zaraz 
można zaobserwować wysyp takich 
samych zespołów i artystów. Tylko, że to, 
co modne, kiedyś  mija i o tych artystach 
się zapomina. Mało kto dziś potrafi być 
sobą i pokazać to bez kreowania się na 
jakąś „postać sceniczną”. Ty natomiast 

D O TA R Ł O D O M N I E , Ż E 
SI Ę U DA Ł O, PR Z EBY Ł E M 

D ŁUGĄ DRO GĘ, A L E 
W KOŃC U MO GĘ Z M I E N IĆ 

SP O S ÓB KOM U N I K AC J I 
I  Z A KOŃCZ YĆ ETA P BYC I A 

W I E CZ N Y M DEBI U TA N T E M. 
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robisz to doskonale. Jak oceniasz polską scenę 
muzyczną i obecnych debiutantów? 
W moim odczuciu przez ostatnie lata w polskiej mu-
zyce dzieje się bardzo dobrze. Zauważyłem, że jeszcze 
niedawno był jasny podział na pop i na alternatywę. 
Teraz ta granica się zaciera, można swobodnie łączyć 
jedno z drugim. Fajna, lekka, łatwo przyswajalna po-
powa piosenka z mniej oczywistym, trudnym tekstem 
może połączyć te dwa światy. Dodajmy do tego brzmie-
nia z lat 70-tych czy 80-tych, wpasowując się w trendy 
bądź odwrotnie – na przekór, pod prąd. Możliwości 
jest mnóstwo, więc w czasach takiego dostępu do mu-
zyki jaki mamy aktualnie, każdy znajdzie coś dla sie-
bie. To jest piękne.

Największą moją uwagę podczas słuchania płyty 
zwróciły teksty. Chciałam dopytać o nie, zwłaszcza 
te polskie, które zostały napisane przez Karolinę 
Kozak i powstały na podstawie opowiadań, które 
ty pisałeś. Jak bardzo identyfikujesz się z tymi 
słowami? Czy to są historie, które miały miejsce, 
czy może chcesz przez nie komuś coś powiedzieć?

(śmiech) Tego ode mnie nie wyciągniesz. Nie lubię za 
bardzo wszystkiego wykładać kawa na ławę. Te teksty 
też nie są aż tak skomplikowane, że trzeba je godzinami 
analizować, z drugiej strony – nie są też zupełnie oczy-
wiste. Taki idealny balans. Jeśli na płycie są moje osobi-
ste historie, to wie o tym tylko Karolina. Nie powiem Ci 
też kim była tytułowa Lucy.



Szkoda, właśnie chciałam o to zapytać.
Dużo osób o to pyta. Czasami wydaje nam się, że pewne 
piosenki są o miłości, a tymczasem autor miał coś zupeł-
nie innego na myśli. Być może tak właśnie jest z Lucy. 

Oprócz tych spokojniejszych utworów, na płycie są 
też mocniejsze kawałki, które dają sporo energii, 
co w szczególności można poczuć na koncertach na 
żywo. Lubisz kontakt z publicznością?
Koncerty rządzą się zupełnie innymi prawami. Do-
chodzą emocje, energia od publiczności, zespół gra-
jący na żywo, mocne gitary i organiczne uderzenia 
perkusji. To jest totalnie inna bajka niż to, co słychać 
na  płycie. Nawet moi rodzice po koncercie premiero-
wym powiedzieli, że zaskoczyło ich to, co zobaczyli 
i usłyszeli, że wtedy mogli to dopiero poczuć i w peł-
ni zrozumieć. To jest chyba najlepsza recenzja jaką 
mogłem dostać. Ludzie chcą mieć możliwość posłu-
chania płyty w  spokoju, w  warunkach domowych, 
a  potem zweryfikować doznania na koncercie, do-
stając prawdziwą, realną energię. Były osoby, które 
wróżyły mi, że będę mistrzem od ballad. Zapraszam 
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Oczywiście, że tak! Trzeba mierzyć wy-
soko. Wiesz co, mam swoje techniki i sta-
ram się wizualizować pewne sytuacje. 
Z tego co pamiętam, jednym z pierwszych 
takich projekcji jest występ na Wembley. 
Wiadomo, prawdopodobieństwo, że mi się 
to uda jest małe, ale chodzi tutaj bardziej 
o to, żeby wystąpić na scenie przed tysią-
cem dobrze bawiących się ludzi. Męskie 
Granie z pewnością jest takim festiwalem 
i przypuszczam, że każdy artysta chciałby 
tam wystąpić. Jeśli utrzymam koncentra-
cję i skupienie, które mam od pewnego czasu, 
być może zostanie to zauważone i docenione.

Jakieś konkretne plany co do kolejnego 
albumu? Idziesz za ciosem, czy dasz 
sobie chwilę oddechu?
Teraz nie ma czasu na odpoczynek. Zbie-
ram materiał na kolejny album i jest już 
tego dosyć sporo. To, co znajduje się na 
pierwszej płycie jest pewnego rodzaju 
esencją mojej pracy z ostatnich kilku lat. 
Przed rozpoczęciem produkcji miałem 
ponad czterysta nagrań na dyktafonie. Pa-
miętam jak Bogdan Kondracki, producent 
płyty, kazał mi przygotować dziesięć naj-
lepszych. Zajęło mi to cały dzień, a i tak nie 
miałem pewności czy się nadają. Na chwi-
lę obecną takich nagrań mam około pięć-
dziesięciu, to są fragmenty, refreny, jakieś 
frazy. Tym razem, jednak, każde z nich ma 
coś w sobie i posiada tą świadomość o której 
rozmawialiśmy. 

Nie jesteś już debiutującym 
dwudziestolatkiem, ale debiutujesz 
z konkretnym i przemyślanym 
materiałem, gdzie widzisz się za 10 lat?
Zdecydowanie scena i  deski teatru 
(śmiech). Gdy byłem dzieckiem miałem ast-
mę i mama opowiadała mi, jak pojechaliśmy 
do przychodni i  tam czekaliśmy na wizytę 
u lekarza. Przed nami czekało sporo ludzi, a ja 
nagle zacząłem się dusić. Oczywiście, wpu-
ścili nas bez kolejki. Gdy zamknęły się drzwi 
do gabinetu, powiedziałem do mamy z dumą: 
„I co? Dobrze zagrałem?” (śmiech) A tak na 
poważnie, chciałabym i dążę do tego, aby być 
muzykiem kompletnym. Chciałbym nadrobić 
zaległości i móc kiedyś nie tylko śpiewać, ale 

zagrać na swoim koncercie na gitarze czy pia-
ninie. Być bardziej wszechstronny w tym co 
robię. W dziesięć lat powinienem się wyrobić.

Kim byłby Marcin Spenner, gdyby nie muzyka?
Zanim zająłem się muzyką na poważnie 
pracowałem w gastronomii, więc najpraw-
dopodobniej byłbym gdzieś w kuchni, najle-
piej pod skrzydłami utalentowanego szefa. 
Prawda jest jednak taka, że nie jest to zawód 
dla każdego. Tutaj liczy się po pierwsze pa-
sja, po drugie bardzo ciężka praca. Oprócz 
tego, od ponad dwóch lat wraz z sąsiadem, 
programistą tworzymy funkcjonalną apli-
kację mobilną. Nie mogę zdradzić dokład-
nie na czym polega, ale jest to projekt, 
w którym pokładamy spore nadzieje i pla-
nujemy wypuścić ostateczną wersję jeszcze 
w tym roku.

Kiedyś pewien artysta powiedział, że 
sukces to nie jest ilość sprzedanych 
płyt, czy ilość wyświetleń na You Tubie, 
ale ilość ludzi pod sceną na koncertach. 
Chciałabym życzyć Ci pełnej Ergo Areny 
na Twojej muzycznej drodze. 
Ergo Arena to jest właśnie takie moje Wem-
bley. (śmiech)

Dziękuję za rozmowę. 

ENGLISH

MARCIN SPENNER – A DEBUT  
WORTH THE WAIT

Marcin Spenner, a singer from Gdynia with 
an extraordinary voice, has been singing 
since 2010, but he became truly famous after 
X-Factor Show in 2012. He made it to the final 
with Dawid Podsiadło and took the second 
place. After the show, he recorded his first 
single and disappeared… Now he comes back 
more experienced with mature, well-thought-
out material. He is releasing a great album, 
independent of current trends and the radio.

Justyna Bzdak: We are meeting today in 
my favourite café in Warsaw ‘Warszawski 
lukier’. Had I spotted you here only 
a month ago, I would have thought, that’s 

na koncert, żeby się przekonali, że nie tyl-
ko. Oczywiście, jest miejsce na ballady, 
bo są momenty, kiedy chcę się po prostu 
odłączyć na scenie, zamknąć oczy i “od-
lecieć”. Tak na przykład jest, gdy śpiewam 
utwór “Jesteś”, który jest dla mnie bardzo 
osobistą piosenką. Wtedy nie istnieje nic, 
tylko zespół, dźwięki i  ta cała historia, 
którą wewnętrzne przeży wam. Z  kolei 
“Na czas”, “Help”, czy “Revolution” uwal-
nia we mnie zupełnie inne emocje i wtedy 
na scenie jest szał. 

Muszę przyznać, że z Twoją charyzmą 
i głosem, mogę sobie Ciebie wyobrazić 
na Męskim Graniu. Zgodziłbyś się, gdyby 
padła taka propozycja?

ZA N I M ZA JĄ ŁEM SI Ę M UZ Y K Ą NA 
POWA Ż N I E PR ACOWA ŁEM W GA STRONOM I I, 
W I ĘC NA J PR AW DOPODOBN I EJ BY ŁBY M 
GDZI E Ś W KUCH N I, NA J LEPI EJ POD 
SK R Z Y DŁ A M I U TA LEN TOWA N EG O SZEFA. 

N A  T A K I E  D E B I U T Y . . .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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the guy from X-Factor. Today, I wouldn't 
call you that anymore. The show made 
you famous, but you’ve chosen to go 
your own way. Do people approach you 
on the street, asking for a picture? 
Marcin Spenner: The fame you're talking 
about is gone, at least on such a scale as 
seven years ago. The present doesn't com-
pare to what was going on after the show, 
when for example, my friends didn't want 
to go to Tesco with me (chuckles). They 
were uncomfortable with people flocking 
to take a picture with me. 

On 1 February, you started a new 
chapter in life – the premiere of your 
album. I’ve read that your debut album 
‘Na czas’ has been received very well. 
But I think that given its quality, it 
should definitely reach more people. It 
must have been an important day for 
you. Did you get any sleep that night?
I remember that a few days before the pre-
miere, I was holding my album in my hand 
and I felt strange. I was angry with myself 
that I wasn’t as happy as I thought I would 
be; I didn't feel what I  thought I should. 
Every day, the tension was growing in 
me, and on the day of the premiere, I was 
full of energy and excitement. I'd known 
this material for some time, and it wasn’t 
easy to record it, so I  felt relieved when 
the album came out. I  realised I  finally 
did it. I’ve come a long way, but now I can 
change means of communication. I’m no 
longer an eternal debutant. I felt psycho-
logical comfort.

A lot of people have contributed to that 
success – your band, producer, record 
label…
Definitely! Marcin Spenner couldn’t make 
it on his own. The fact is that a lot of people 
from the industry called me when the show 
was over, but it all boiled down to taking 
advantage of my popularity. After some 
time, I managed to find people who shared 
my views; who didn’t suck up to me and tell 
me how great I was, but were able to point 
out my mistakes and provide me with ad-
vice. We focused on finding my true mu-
sic self, and it was the key that opened the 
gate to my further development.

When X-Factor was over, you didn’t cut 
corners and release an album at the peak 
of popularity the show gave you. You 
disappeared for a few years to come back 
in time for your new album?
Yes, when the show is over, you have to act 
fast when you’re still in the limelight. But 
then, you also have to work under time 

pressure, which can have disastrous effects 
if your path isn't specified yet. Of course, 
there are artists, such as Dawid Podsiadło 
and Grzegorz Hyży, who seized their oppor-
tunity. Still, they already knew what they 
wanted to do. If I had rushed things at that 
time, perhaps I would end up not entirely in 
harmony with myself. I preferred to stop, 
look inside myself and find my true music 
self. That way, I  don’t feel I  wasted my 
chance. Quite the opposite, because I iden-
tify myself completely with what I sing about 
on my album.

Either way, you’re on the front line, 
getting the applause. How does it feel to 
see your own album on a shelf in Empik? 
Are you proud or rather shy? I get the 
feeling you’re a bit modest?
I was brought up this way, or modesty is in 
my nature. But it’s easy to mistake modesty 
for insecurity. I learned a lot over the past 
few years. I spent a lot of time in Custom34 
Studio, observing producers and musicians 
at work. I owe a lot to Piotr Łukaszewski and 
the studio owner, Sławomir Mroczek, who 
introduced me to the world of music. I saw 
instruments I didn't even know existed. 
That way, I could build my confidence on 
some basis. I felt satisfied when I finished 
my album and proud when I saw it on a shelf 
in a music store.

How would you classify this album? Do 
you want to classify it at all? I’ve noticed 
that a lot of people have a problem with 
categorising it.
I believe it’s the advantage of the album. 
I’ve also heard that I’m sometimes not very 
expressive and I could have made ‘stronger’ 
songs. Of course, I’m open to constructive 
criticism, but I can assure all critics who 
think that way they will change their mind 
when they listen to the album one more 
time. I didn’t force myself to do anything 
or try to prove anything. My vocal skills are 
more advanced, but I’m saving that for later. 
If someone can’t classify my music, I treat it 
as a compliment, because nobody can tell 
me I sing like James Bay or someone else. If 
I were to classify the genre I represent, I’d go 
for indie-pop-rock.

It seems to me that in Poland, when 
something becomes popular, there 
is soon a crop of identical bands and 
artists. When it goes out of fashion, 
those artists are soon forgotten. 
Nowadays, there are few musicians 
who don’t pretend to be someone else 
and don’t create their image in line 
with the latest trends. You’re doing 

it great. What do you think of the 
Polish music industry and beginner 
musicians? 
I believe that the state of Polish music has 
improved in recent years. Until recently, 
there was a  clear division between pop 
and alternative. Now, the line has blurred, 
and these two can actually be combined. 
A nice, light, catchy pop jingle with non-ob-
vious, difficult lyrics can connect these 
two worlds. We can also add some sounds 
of the 70s and 80s, following current 
trends or the opposite – going against the 
current. There are plenty of possibilities. 
Nowadays, given such a variety of music 
available, everyone may find something to 
their liking. That’s beautiful.

When I was listening to your album, 
what caught my attention was the lyrics. 
I wanted to ask you about them, especial-
ly the ones in Polish, written by Karolina 
Kozak and inspired by your short stories. 
To what extent do you identify with these 
lyrics? Are they true stories or perhaps 
you want to convey a message to some-
one through your songs?
(chuckles) I won't tell you that. I don’t like 
to reveal everything. These lyrics aren’t 
so complicated to analyse them for hours, 
but – on the other hand – they aren’t com-
pletely obvious either. It’s a perfect bal-
ance. If there are my personal stories on 
the album, only Karolina knows it. I won’t 
tell you who the title Lucy was.

What a pity, I was just going to ask that.
A lot of people do. It happens that some 
songs seem to be about love, while the au-
thor had something else on his mind. Per-
haps that’s the case with Lucy. 

Apart from calm ones, there are also 
strong songs on the album, which are an 
energy boost, especially at live concerts. 
Do you like to connect with your audience?
When it comes to concerts, different rules 
apply. There are different emotions, energy 
from the audience, a band playing live music, 
strong guitars and organic drums. It’s com-
pletely different from what you can hear on 
the album. After the premiere concert, even 
my parents said they were surprised by what 
they saw and heard, and only then could they 
really feel it and understand it. That’s the 
best review I  could get. People want to 
listen to the album at home and later verify 
their emotions at a concert, getting a real 
energy boost. Some people said I would be 
a  ballad master. I’d like to invite them 
to one of my concerts, so they can see 
that there’s more to me. Of course, there 

N A  T A K I E  D E B I U T Y . . .



are times when I want to shut out when I’m 
on stage, close my eyes and let myself ‘drift 
away’. For example, when I’m singing ‘Jest-
eś’, which is a very personal song, nothing 
exists but the band, the sounds and the story 
I’m telling. ‘Na czas’, ‘Help’, and ‘Revolution’ 
evoke completely different emotions, and the 
place is a rage then. 

I must admit that
 with your charisma and voice I can imagine 
you at Męskie Granie. If you were offered 
to perform there, would you agree?
Of course I would! We should aim high. You 
know, I have my ways and I try to visualise 
some situations. As far as I remember, one of 
my first projections is to perform at Wembley. 
Well, this is rather unlikely, but it’s more about 
performing for a thousand people enjoying 
my music. Męskie Granie is such a festival for 
sure, and I believe that every artist would like 
to perform there. If I stay concentrated and fo-
cused, maybe this will come true.

Do you have any plans for your next 
album? Are you going to push on or take 
a short break?
There’s no time to waste now. I’m gathering 
material for my next album, and I already 

have a lot of ideas. The first album is the 
essence of my work in the last few years. 
Before its production, I had more than four 
hundred recordings on my tape record-
er. I remember when Bogdan Kondracki, 
the producer, told me to choose ten best 
songs. It took me the whole day, and I still 
wasn’t sure if I made the right choice. Now, 
I have about fifty recordings – they're piec-
es, chunks, choruses, some phrases. This 
time, however, there’s something special 
about each of them, the awareness we were 
talking about. 

You're no longer a twenty-year-old 
musician beginning your career. You’ve 
released concrete and well-thought-out 
material. Where do you see yourself in 
10 years?
On stage and in theatre (chuckles). When 
I was a child, I suffered from asthma. My 
mum told me that once, we went to a clinic 
and we were waiting in the waiting room. 
There were a lot of people before us in the 
line, and I started to suffocate. Of course, 
we went in right away. After the door closed, 
I asked my mum with pride, ‘So? Did I play 
the part well?’ (chuckles) Joking aside, I’d 
like to be a complete musician. I’d like to 

catch up and be able to sing and play the gui-
tar or the piano at my own concert. To be 
versatile. I should make it in ten years.

Who would Marcin Spenner be today but 
for music?
Before I  took up music professionally, 
I worked in the restaurant industry, so I’d 
probably be somewhere in the kitchen, pref-
erably under the wing of a talented chef. The 
truth is it’s not a profession for everybody. 
What counts here is passion and hard work. 
Besides, for over two years, together with 
my neighbour, who is a computer program-
mer, I’ve been developing a functional mo-
bile application. I can’t tell you exactly how 
it works, but we have high hopes for this pro-
ject and we’re planning to release the final 
version of the app later this year.

Once, some artist said that success is 
not measured by the number of albums 
sold or views on YouTube, but the 
number of people in front of the stage 
at your concert. I wish you Ergo Arena 
filled to capacity.
Ergo Arena is my kind of Wembley (chuckles).

Thank you for the meeting. 
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POD PRĄD 
   JEST CIEKAWIEJ
STYLISTA FRYZUR, CZY EKSCENTRYCZNY PROJEKTANT MODY? A MOŻE UKRYTY TALENT W POSTACI 
DEKORATORA WNĘTRZ? KLAUDIUSZ ICIEK NIE DAJE SIĘ ZASZUFLADKOWAĆ I UDOWADNIA, ŻE BYCIE 
KREATYWNYM NIE OGRANICZA SIĘ TYLKO DO JEDNEJ DZIEDZINY. SPOTKALIŚMY SIĘ W JEGO NOWYM SALONIE 
W KRAKOWIE PRZY ULICY FLORIAŃSKIEJ 18, KTÓREGO WNĘTRZE BARDZO WIELE MÓWI O WYOBRAŹNI 
I ESTETYCE WŁAŚCICIELA. W DZIEŃ SALON FRYZJERSKI I SHOWROOM JEGO MARKI CLAUDIUS SCISSOR, 
W NOCY PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ SPOTYKA SIĘ TOWARZYSKA ŚMIETANKA KRAKOWA. 
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TEKST Malwina Wawrzyniak    

ROZMOWA Z KLAUDIUSZEM ICIEK
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Od zawsze idziesz pod prąd? 
Chyba tak. Pochodzę z małej miejscowo-
ści, gdzie chodzenie pod prąd może nie było 
wskazane, ale zawsze mnie ciekawiło. W szko-
le średniej siedziałem w pierwszej ławce 
z zielonymi włosami i mnóstwem kolczyków 
przy twarzy, w ubraniach zaprojektowanych 
przeze mnie, a odszytych przez moją mamę. 
Musiałem wyglądać groźnie, bo jedna z na-
uczycielek mówiła, że odczuwa dyskomfort 
psychiczny z powodu mojego wyglądu. 

Teraz ludzie też odczuwają taki dyskomfort? 
Zdarza się, że ludzie nie wiedzą, jak reagować 
na pewne rzeczy, które tworzę. Myślę, że 
to oznacza. Że idę w dobrą stronę. Od za-
wsze lubiłem rzeczy ciekawe, inne. W mo-
ich kolekcjach dla Claudius Scissor nie 
inspiruję się trendami, nie oglądam po-
kazów mody. Robię to, co czuję i jedni ku-
pują to w całości, inni zawsze będą kręcić 
nosem. Tak samo w salonie (fryzjerskim 
przyp.red.) — kiedy robię bardziej wyra-
finowane cięcie albo drastyczną metamor-
fozę, ludzie nie wiedzą jak reagować, więc 
zaczynają pisać niewybredne komentarze: że 
za krótko, za bardzo nowocześnie, za męsko, 
za kobieco, za różowo. Zawsze znajdzie się 
grupa ludzi, którzy myślą stereotypowo. Oni 
rzeczywiście mogą odczuwać dyskomfort. 

To dla kogo tworzysz to wszystko? Dla 
kogo stworzyłeś nowy salon fryzjerski, 
który jest kulturalną przestrzenią, 
miejscem spotkań i dla kogo szyjesz 
projekty, którym daleko od tych wiszących 
w galeriach handlowych? 
Od zawsze strzygę osoby, które lubią ekspery-
mentować. Szkoda mi już czasu na klasyczne 
podcięcie końcówek, nie daje mi to radości 
i satysfakcji. Czas mi się mocno kurczy, 
dlatego wypełniam go robieniem tego, co od 
zawsze było moją pasją. Dlatego też zacząłem 
projektować miedzy innymi marynarki. Pięć 
lat temu nikt nie słyszał o tak odważnych wzo-
rach na klasycznych ubraniach. Trudno było 
zdobyć ciekawe materiały, ale szukałem ich 
wszędzie, bo przecież nie chodzi o to, aby od-
puszczać w połowie projektu. Najpierw przy-
chodzili do mnie znajomi, biznesmeni, czy 
artyści, którzy byli moimi klientami w salonie 

fryzjerskim. I tak od rozmowy do przymierze-
nia prototypu machina się rozkręciła. Dzisiaj 
w moim showroomie pojawiają się coraz cie-
kawsi klienci, również z zagranicy. Robię też 
indywidualne zamówienia na specjalne oka-
zje. Przychodzą do mnie ludzie, których nie 
zadowala to, co wisi na wieszakach w popular-
nym sklepie. Potem często od klientów stają 
się moimi dobrymi znajomym§i. I to liczy się 
dla mnie najbardziej — relacja z ludźmi. 

Ciężko jest pogodzić ze sobą wszystkie 
Twoje profesje i pasje?
Ciężko, bo doba jest trochę za krotka 
(śmiech). Rzeczywiście mój dzień jest do-
syć napięty: klienci w salonie fryzjerskim, 

szkolenia które prowadzę w weekendy, zaj-
mowanie się projektami i marketingiem 
Claudius Scissor, w międzyczasie ktoś za-
dzwoni zapytać o możliwość zorganizowania 
wystawy, czy pokazu mody w nowym salo-
nie, a oprócz tego sporo czasu poświęcam na 
treningi i po prostu na złapanie równowagi. 
W tym ratuje mnie moja dziewczyna. Staram 
się otaczać ludźmi pogodnymi, którzy widzą 
rozwiązania, a nie wszędzie tylko problemy. 
Udało mi się znaleźć takie osoby, z którymi 
szybko łapię kontakt, mamy podobną estety-
kę i chcemy robić nieszablonowe rzeczy. Mó-
wię zarówno o fryzjerach, jak i fotografach, 
czy modelkach, z którymi współpracuję. To 
jest coś, co pomaga mi wierzyć, że przecież 
z taką ekipą, na pewno dam radę. 

Nie ciągnie Cię z tym wszystkim 
do stolicy? Albo za granicę? Od lat 
stacjonujesz w Krakowie, który też 
ma swoje możliwości, niestety mocno 
ograniczone w dziedzinie mody. 
Oczywiście, że ciągnie. Niestety są pewne 
problemy logistyczne, w każdym aspekcie, 
w którym działam. Ale podjąłem już kilka 
kroków, aby wejść z moją marką „na salony”. 

PR Z YC H O D Z Ą  D O  M N I E  L U D Z I E , 
K T Ó RYC H  N I E  Z A D OWA L A  T O, 
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Potrzebuję jednak trochę więcej czasu, aby wszystko 
przygotować tak, jak być powinno. 

Czyli bardziej czujesz się teraz projektantem niż 
stylistą fryzur? Claudius Scissor to obecnie Twój 
priorytet? 
Jestem i stylistą fryzur, i projektantem. Lubię też deko-
rować wnętrza, co widać po salonie na Floriańskiej, bo 
to też sprawia mi przyjemność. Staram się nie katego-
ryzować samego siebie, robię to, co po prostu aktual-
nie mam ochotę robić. Daję sobie czas, aby wszystko szło 
po kolei, z prądem. Czuję, że moda i relacja z klientami to 
jest to, co mnie kręci najbardziej. Wiem, że przyjdzie czas 
na Warszawę, może zagranicę i wielkie pokazy, czuję, że 
to, co tworzę ma potencjał. Ale z drugiej strony nie mam 
niezdrowego ciśnienia, o którym mówi się w branży. Na 
szczęście mam ten komfort, że nie jestem uzależniony od 
sprzedaży moich projektów. Nie muszę się spalać, projek-
tując coś z czego nie jestem zadowolony. Zapewne dlatego 
mogę pozwolić sobie na pewną nonszalancję i ryzyko przy 
niektórych mocno nieszablonowych projektach. 

Ta nonszalancja zwraca uwagę. Zdarza się, że ktoś 
patrzy ze zdziwieniem na to, jak się ubrałeś?
Oczywiście, że tak. Ale tez zdarza się, że ludzie zaczepia-
ją mnie na ulicy i pytają skąd mam płaszcz, marynarkę, 
skąd spodnie i koszulę. Zazwyczaj dzieje się to kiedy je-
stem za granicą, co jest dla mnie dobrym znakiem na wej-
ście w tamten rynek. W Polsce nadal do kwestii ubrania, 
fryzury i własnego stylu w ogóle, podchodzi się z bardzo 
dużą rezerwą.
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To jest tak, że wszystko co robisz, jest odbiciem 
wyłącznie Twojej wizji, czy może masz osoby 
odpowiedzialne za materiały, za promocję, za sesje 
fotograficzne, pokazy i stylizacje?
Odpowiem nieskromnie, ale zgodnie z prawdą: wszyst-
ko jest moją wizją. Słucham podpowiedzi poszczegól-
nych osób, ale ostatecznie ja podejmuję nawet najmniejsze 
decyzje. I w formie fryzury, i w podszew-ce do marynarki 
i w kinkietach, które wiszą w męskiej strefie w salonie 
fryzjerskim.

To rzadkość w dzisiejszych czasach. Nawet 
mniejsze polskie marki zatrudniają osoby, które 
w jakiś sposób je wspierają, marketingowo, czy 
w kwestii stylizacji. 

Tak, jestem świadomy, że tak to działa i czasem jestem 
trochę zły na samego siebie, że nie daję sobie pomóc. 
Może i bym dał, ale nie znalazłem odpowiedniej osoby, 
która pociągnęłaby to wszystko w taki sposób, w jaki 
ja to widzę. Niestety jestem z tych osób, które zawsze 
muszą zrealizować daną wizję, czy ideę dokładnie tak, 
jak sobie wymyśliły. Zostawiam sobie i innym niewiel-
ką przestrzeń na elastyczność. Jestem świadomy, że to 
może być ten czynnik, który spowalnia rozwój niektó-
rych rzeczy, którymi się zajmuję. 

Ale mimo to robisz i projektujesz nowe kolekcje, 
nowe elementy. Widać, że marka ma coraz większy 
potencjał. Wspomniałeś, że myślisz także o stworzeniu 
pierwszych rzeczy dla kobiet. Masz już jakieś konkretne 
propozycje?
Teraz ruszamy z kolekcją płaszczy, na razie męskich. 
Zaczynałem od marynarek, a dzisiaj w showroomie 
możesz zobaczyć spodnie, koszule, płaszcze i podko-
szulki, które też niedawno włączyłem do sprzedaży. Na 
wiosnę w Krakowie odbywa się kolejna edycja Fashion 
Square. Niewykluczone, że zaprezentuję na niej kilka 
damskich propozycji w stylu Claudius Scissor.

Czyli w jakim?
Klasyka mocno przełamana ciekawym wzorem, fa-
sonem lub konstrukcją. 

N I E S T E T Y  J E S T E M  Z   T YC H 
O S Ó B ,  K T Ó R E  Z AW S Z E  M U S Z Ą 

Z R E A L I Z OWAĆ  DA N Ą  W I Z J Ę, 
C Z Y  I D E Ę  D O K Ł A D N I E  TA K , 

JA K  S O B I E  W Y M Y Ś L I ŁY. 
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9 CZERWCA WIELKIE OTWARCIE AIOLI INSPIRED BY KATOWICE
AIOLI INSPIRED BY KATOWICE
RYNEK 5  / KATOWICE

FB: FACEBOOK.COM/AIOLIXKATOWICE
INSTAGRAM: @AIOLIXKATOWICE
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ENGLISH

AGAINST THE CURRENT – 
A CONVERSATION WITH  
KLAUDIUSZ ICIEK

A hair stylist or an eccentric fashion designer? 
Or perhaps a hidden talent for interior design? 
Klaudiusz Iciek refuses to be pigeonholed and 
proves that one can be creative in more than one 
field. We met in his new hairdressing salon at 18 
Floriańska Street, Cracow, whose decor tells a lot 
about the imagination and aesthetics of its owner. 
A hairdressing salon and showroom of Claudius 
Scissor brand during the day turns into a fashionable 
meeting place of the Cracow elite at night.

Have you always gone against the 
current? 
I think so. I come from a small town, where 
going against the current wasn’t a good idea, 
but it always attracted me anyway. In high 
school, I would sit in front of the classroom, 
with green hair and plenty of facial pierc-
ings, wearing clothes which I designed and 
my mum sewed. I must have looked fierce, 
because one of my teachers used to say that 
my looks made her uncomfortable. 

You make people uncomfortable 
today, too? 
People sometimes don't know how to react 
to some of my works. I suppose it means I’m 
going in the right direction. I’ve always liked 
intriguing things, different things. My col-
lections for Claudius Scissor aren’t inspired 
by trends; I don’t watch fashion shows. I do 
what I like. Some people buy it, others don’t. 
It’s the same with the salon [the hairdress-
ing salon – Editor’s note] – people don’t 
know how to react to an unconventional 
hairstyle or a drastic metamorphosis, so 
they begin to make unrefined comments: 
it’s too short, too modern, too manly, too 
feminine, too pink. Some people will always 
think stereotypically. They can feel un-
comfortable indeed. 

Who is your target group then? The 
target group of your new hairdressing 
salon, which is a cultural space and 
a meeting place, and of your designs, 
which are completely different from those 
that can be found in shopping centres? 
I’ve always surrounded myself with peo-
ple who like experiments. I don’t want to 
waste my time on trimming; I don't get 
any pleasure or satisfaction out of it. I have 
little time and I want to fill it with exciting 
things. That's why I began to design, for ex-
ample, jackets. Five years ago, nobody heard 
of such bold patterns of classic clothes. It 

was difficult to get out-of-the-ordinary fab-
rics, but I  looked everywhere. I  couldn’t 
give up in the middle of the project after 
all. First, I dressed my friends, business-
men, or artists, who were clients of my hair-
dressing salon. It went from talking about 
designs to trying on prototypes. Today, 
more and more interesting clients (also for-
eign ones) visit my showroom. I also carry 
out individual orders for special occasions. 
My clients are people who aren’t satisfied 
with clothes available in popular stores. 
Later, they often become my close friends. 
And that’s what matters the most – rela-
tions with people. 

Is it difficult to reconcile all your 
passions and professions?
It is, because a day has only 24 hours (chuck-
les). I have a busy schedule indeed: clients in 
the hairdressing salon, training courses I run 
at the weekend, designs and marketing for 
Claudius Scissor; in the meantime, people 
often call and ask about organising an ex-
hibition or a fashion show in my new salon. 
Besides, I spend a lot of time working out and 
trying to find balance. My girlfriend helps 
me a lot with it. I try to surround myself with 
cheerful people, who try to look for solutions 
instead of creating problems everywhere. I’ve 
met people with similar temperament and 
aesthetics, who want to do unconventional 
things. They’re hairdressers, photographers 
and models I work with. With such support, 
I start to believe I can make it. 

Don’t you want to move to the capital? 
Or abroad? You’ve been set in Cracow 
for years – the city offers some 
opportunities, too, but they’re very 
limited when it comes to fashion. 
Of course, I do. Unfortunately, there are 
some logistic problems in terms of every 
aspect of my work. I’ve already taken some 
steps to take my brand to ‘high society’. 
But I  need a  little more time to prepare 
everything like I should. 

So right now you feel more of a fashion 
designer than a hair stylist? Claudius 
Scissor is your priority? 
I’m both a hair stylist and a fashion design-
er. I’m also interested in interior design, 
which shows in my salon on Floriańska 
Street. I enjoy decorating. I try not to cate-
gorise myself – I simply do what I feel like 
doing at a given moment. I give myself time 
to take small steps, go with the current. I get 
a real buzz from fashion and relations with 
my clients nowadays. I know that a time will 
come for Warsaw, perhaps foreign countries 
and big shows as well; I believe my work has 

a potential. But on the other hand, I don't 
feel any pressure right now. Luckily, I’m 
not dependent on selling my designs. I don’t 
want to burn out, designing something I’m 
not happy with. That’s why I can be a bit non-
chalant and take a risk with some unconven-
tional designs. 

This nonchalance attracts attention. Do 
people sometimes stare at your clothes?
Of course. But they also sometimes ap-
proach me on the street and ask where I got 
my coat, jacket, trousers or shirt. It usual-
ly happens abroad, which is a good sign for 
me if I want to enter a foreign market. In 
Poland, people are still very careful when it 
comes to their apparel, hairdo, and their own 
individual style.

Do you have your own ideas for 
everything you do or perhaps 
you have other people deal with 
materials, promotion, photo shoots, 
shows and styling? 
I’ll be immodest but frank – everything I do 
is my own vision for the brand. I listen to 
advice, but in the end, I make every little de-
cision myself, from hairstyle, through jacket 
lining, to lamps in the men’s zone in my hair-
dressing salon. 

It’s rare nowadays. Even small Polish 
brands employ people to support them 
in terms of marketing or styling. 
Yes, I’m aware of that and I’m sometimes an-
gry with myself that I won’t accept any help. 
Perhaps I would, but I haven't found the right 
person yet; someone who would share my vi-
sion. Unfortunately, I’m not very flexible and 
I always want to carry out an idea exactly like 
I imagine it. I know that this may inhibit the 
development of my brand. 

But you do it anyway and you still 
design new collections, new elements. 
The potential of your brand is 
growing. You’ve mentioned that you 
are thinking about releasing some 
women’s collection? Do you have any 
specific ideas yet?
At present, we’re releasing a  collection 
of jackets, for men so far. I began with jack-
ets; today, I also design trousers, shirts, and 
coats. I’ve even released some undervests 
recently. In spring, the next edition of Fash-
ion Square is held in Cracow. Perhaps I’ll 
present a few designs for women in the style 
of Claudius Scissor.

Which is?
Classic broken with an interesting pattern, 
cut or structure. 
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SOPOCKI HIPODROM

TĘ T N I Ż YCIEM

ZDJĘCIA Żródło Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik

S O P O C K I  H I P O D R O M  T Ę T N I  Ż Y C I E M
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ajpierw był teren wykorzystywany przez Czarnych 
Huzarów, którzy pod koniec XIX wieku organizow-
ali tu biegi myśliwskie. Później, w okresie między-

wojennym, kiedy Sopot leżał w granicach Wolnego 
Miasta Gdańska, był to słynny na całą Europę tor 
wyścigów konnych. Jedyny, z którego trybun można było 
zobaczyć morze. Z kolei w latach powojennych pow-
stał tutaj Państwowy Zakład Treningu Koni. 

Dziś sopocki Hipodrom to wszechstronne 
centrum jeździeckie, w  którym odbywają się liczne 

N zawody sportowe, a latem wyścigi. Jest to też miejsce, 
w którym małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, 
książę Filip, startował w Mistrzostwach Europy w powoże-
niu zaprzęgami, a córka Bruce’a Springsteena w zawo-
dach CSIO. 

Bomba w górę, atmosfera letniego pikniku, panie 
w pięknych kapeluszach i wielkie emocje w chwili, gdy 
odbywa się wyścig, a konie wchodzą na ostatnią pros-
tą, prowadzącą do zwycięstwa. Wyścigi nadal są wielką 
atrakcją Hipodromu i wiele osób przyjeżdża tutaj spec-
jalnie, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Gonitwy 
konne odbywają się w Sopocie tradycyjnie w lipcu, a zo-
baczyć można tutaj wówczas konie ze stajni z Warszawy 
i Wrocławia. Oprócz gonitw płaskich od kilku lat coraz 
popularniejsze są też wyścigi kłusaków w zaprzęgach. 

Ale Hipodrom to nie tylko hazard. Obiekt z ponad 
stuletnią tradycją, pięknym terenem zielonym i zabyt-
kowymi zabudowaniami służy dziś przede wszystkim 
jako arena dla zawodów sportowych wysokiej klasy. 
Skoki przez przeszkody, dresaż, zwany inaczej ujeżdże-
niem czy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
to dyscypliny jeździeckie królujące dziś w Sopocie.

Hipodrom tętni życiem przez cały rok, a dzięki re-
witalizacji, która objęła dwa kompleksy stajni oraz 
ujeżdżalnię dysponuje infrastrukturą, która pozwala na 
organizację ponad trzydziestu imprez jeździeckich 
rocznie. Najważniejszą imprezą i zarazem największą 
dumą Hipodromu są międzynarodowe zawody w skok-
ach  przez przeszkody CSIO5*. 

Jest to niezwykle prestiżowa i bardzo ważna dla 
sportowców impreza, podczas której rozgrywany 
jest konkurs Pucharu Narodów. Zawody te, mające 
najwyższą możliwą rangę 5* przyciągają najlepszych 
jeźdźców z całego świata. 

Obok efektowych i eleganckich skoków przez prz-
eszkody Hipodrom dwa razy w roku, wiosną i jesienią, 
gości zawody międzynarodowe we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego. Jest to jeździecki tri-
athlon, na który składają się trzy rodzaje konkurencji: 
dresaż, skoki przez przeszkody oraz bieg terenowy z prz-
eszkodami. WKKW szczególnie popularne w Wielkiej 
Brytanii i Francji, powoli podbija też serca polskiej pub-
liczności, która ceni sobie uniwersalność i outdoorowy 
charakter tej dyscypliny. 

Zimą z kolei na największej w Polsce krytej ujeżdżal-
ni odbywają się liczne zawody pod dachem. Dwa – trzy razy 
w miesiącu można tu oglądać zawody, głównie w skokach 
przez przeszkody, ale także w ujeżdżeniu. 

Ośrodek pełni też bardzo ważną rolę w kształce-
niu młodych jeźdźców: działa tutaj dziesięć szkółek, jest 
również centrum hipoterapii. Na Hipodromie naukę po-
biera ponad tysiąc osób, głównie młodzieży i dzieci. 

Historia tego miejsca, wspomnienia o księciu Filipie, 
który ujął wszystkich urokiem osobistym, naturalnością 
i hołdowaniem zasadom fair play, pamięć o kolejnych pok-
oleniach jeźdźców, którzy tutaj stawiali pierwsze kro-
ki w sporcie i tutaj uczyli się od najlepszych -  ten duch 
historii wyczuwalny jest na Hipodromie na każdym kro-
ku. Można tutaj przyjść kibicować na zawodach, albo po 
prostu na spacer, gdyż Hipodrom jest otwarty dla wszyst-
kich. Można też przyjść na lekcje jazdy konnej i złapać 
tego wspaniałego jeździeckiego bakcyla. ZD
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Zbliż telefon i odczytaj film
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SOPOT HIPPODROME TEEMING  
WITH LIFE

In the beginning, at the end of the 19th cen-
tury, the area was used by the Black Hussar 
Regiment for hunting runs. Later, in the 
interwar period, when Sopot was a part of 
the Free City of Danzig, it was a horse racing 
track known all over Europe. The only one 
which gave views of the sea. After the war, 
the State Dressage School was set up there. 

Nowadays, the Sopot Hippodrome is 
a comprehensive equestrian centre, which 
holds summer horse races and numerous 
sporting events all year round. Here, Prince 
Philip, husband of Queen Elizabeth II, took 
part in the European Combined Driving 
Championships, and Bruce Springsteen’s 
daughter participated in a CSIO competition. 

The flag is up. In an atmosphere of a sum-
mer picnic, you can see ladies in beautiful 
hats and feel huge excitement all over the 
place when horses are coming to the fin-
ish line, running straight for victory. A lot 
of people come here to take part in excit-
ing sporting events and races, which are 
still a huge attraction at the Hippodrome. 

The races are traditionally held in July, and 
participants include horses from studs in 
Warsaw and Wrocław. Apart from flat rac-
ing, harness racing has also become a pop-
ular form of entertainment over the years.

But the Hippodrome is much more than 
gambling. Boasting more than 100 years of 
tradition, a remarkable green area, and his-
torical buildings, it is nowadays a venue of 
top sporting events. The most popular disci-
plines practised in Sopot include show jump-
ing, dressage, and the Eventing (horse trials).

The Hippodrome is teeming with life all 
year round, and thanks to its revitalisation, 
which covered two stud complexes and the 
riding arena, its infrastructure allows over 
thirty equestrian events to be held a year. 
The major one and the pride and joy of the 
Hippodrome is the International Show 
Jumping Competition CSIO5*. 

It’s a highly prestigious and important 
event, which also includes the Nations Cup 
competition. The highest possible rank 5* of 
the competition attracts the best equestri-
ans from all over the world. 

Apart from spectacular and elegant jump-
ing competitions, the Hippodrome holds 
the Eventing International Competition 
twice a year, in spring and autumn. It’s an 

equestrian triathlon comprising three 
disciplines: dressage, show jumping, and 
cross-country. The Eventing is particular-
ly popular in Great Britain in France, but 
it’s also gaining popularity among Polish 
equestrian fans, who appreciate the uni-
versal and outdoor character of the event. 

In winter, the largest in Poland indoor rid-
ing arena is a venue of multiple indoor com-
petitions. Two or three times a month, it 
houses show jumping and dressage events. 

Moreover, the centre plays a major role 
in training young equestrians – it houses 
ten equestrian schools and a hippothera-
py centre. Over a thousand people, most-
ly young adults and children, come to the 
Hippodrome to learn horse riding.

The history of this place, memories of 
Prince Philip, who won everybody's hearts 
with his personal charm, naturalness and 
fair play attitude, memories of generations 
of equestrians, who took their first steps in 
the sport here and learned from the best – 
this spirit can be felt all over the place. Visit 
the Hippodrome to watch popular equestri-
an events or simply come here for a walk 
as the venue is open to the general public. 
Let yourself be bitten by the equestrian 
bug and start your riding lessons today.  
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KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

momentu kiedy skończyłam 
studia i  zaczęłam pracować 
jako projektant wnętrz, aż 

po dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem 
teorii, że nasze otoczenie, to jak żyjemy, 
a dokładniej, to jak mieszkamy ma ogrom-
ny wpływ na nas samych i naszą psychikę. 
Nie wierzę w projekt, który jest tylko ładny, 
uważam, że rola designu jest dużo głębsza 

i  ma on za zadanie albo stymulować, albo 
inspirować, albo nakręcać do działania, albo 
relaksować i spowalniać. Musi być dostoso-
wany do indywidualnych potrzeb, tego jak 
zamierzamy wykorzystać daną przestrzeń 
i czego od niej oczekujemy. Projektowanie 
wnętrz to tak naprawdę zamknięte koło, 
w którym najpierw to my tworzymy otocze-
nie ale kiedy ono już powstanie i zaczynamy 
w nim funkcjonować to ta nasza przestrzeń 
ogranicza nas samych, determinuje jak się 
po niej poruszamy i jak się w niej czujemy. Im 
lepiej ją zaprojektujemy tym bardziej sche-
matycznie i intuicyjnie będziemy się w niej 
przemieszczać. Jeżeli każda rzecz w kuchni 
będzie miała swoje łatwo dostępne miejsce, 
to nie będą się one gromadzić na blacie. Stąd 
w projektowaniu tyle psychologii i socjologii.

Kiedy pomiędzy tysiącem innych zajęć 
na studiach doszła mi jeszcze psychologia 
koloru, stwierdziłam, że to kompletna stra-
ta czasu i byłam gotowa myśleć tak dalej, 
gdyby nie własne doświadczenie z sypial-
nią pomalowaną na czerwono. Powiem 
tylko tyle, że był to koszmar i błąd, które-
go już nigdy nie popełnię. Na szczęście do-
świadczony na własnej skórze. 

Kiedy projektant wnętrz zadaje swojemu 
klientowi trylion pytań, włączając w to ile 
par butów posiadasz i jak golisz nogi to nie 
dlatego, że jesteśmy z natury super wścibscy 

i chcemy wiedzieć wszystko o naszym zlece-
niodawcy ale dlatego, że tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie stworzyć udany projekt. 
Komunikacja, porozumiewanie się, mówie-
nie wprost o swoich potrzebach jest kluczem 
do stworzenia przestrzeni, w  której od 
pierwszego momentu poczujemy się u siebie. 

No właśnie, u siebie. 
Odwiedzając ostatnio wygodny dom ro-

dziców, przypomniały mi się mieszkania, 
w których się wychowałam. Przypomniały 
mi się dwa pokoje z kuchnią, z których jeden 
należał do mnie, a drugi był połączeniem 
salonu i sypialni rodziców. W tamtych cza-
sach wydawało się nam to absolutnie nor-
malne, a wręcz, w porównaniu z innymi 
przypadkami wielodzietnych rodzin, nawet 
komfortowe. Kiedy jednak myślę o tym dzi-
siaj, szczególnie z perspektywy wykony-
wanego zawodu, pojawia się tylko jedno 
przekonanie, a mianowicie – większość 
z  nas była notorycznie pozbawiona po-
czucia prywatności. Kiedy ktoś przy mnie 
wspomina, że wtedy było tak fajnie, bo 
żyliśmy "na kupie" to dostaję gęsiej skórki. 
Nie widzę w tym nic fajnego. Wręcz prze-
ciwnie, zastanawia mnie jaki to miało na 
nas wpływ? Jak bardzo brak możliwości 
zamknięcia się we własnym pokoju czynił 
nas bardziej rozdrażnionymi, nie pozwa-
lał na, przysłowiowe, złapanie oddechu. 
A  może, co za tym idzie, wielu z  nas nie 
nauczyło się odpoczywać? Nie nauczyło się 
szukać i znajdować miejsc, w których mo-
żemy pobyć tylko ze sobą?  

Od
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Poszerzając teorię wpływu naszych mieszkań na 
nas samych, myślę że żyjemy w świecie, a może na-
wet kraju, w którym nie doceniamy tego wpływu, tak-
że w przestrzeni publicznej. Nie odkryję przed nikim 
wielkiej tajemnicy stwierdzając, że żyjemy w ciągłym 
otoczeniu chaosu, zgiełku, pośpiechu, stresu. Ściśnię-
ci w tłumie komunikacji miejskiej, stojąc w korku na 
skrzyżowaniu jak często potrzebujemy po prostu uciec 
i co nasze nowoczesne miasta mają nam wtedy do za-
proponowania? Mówiąc o miejscach, w które ucieka-
my, chciałam pisać o Storm King Art Center i wspo-
minając to magiczne miejsce byłam coraz bardziej zła, 
że istnienie takich pereł nie jest powszechne, a wręcz 
obowiązkowe wszędzie.

Storm King Art Center położone jest niedaleko 
miasteczka Cornwall i oddalone na północ od Man-
hattanu o około godzinę jazdy samochodem. W naj-
większym skrócie jest to muzeum zorganizowane na 
otwartej przestrzeni. Na powierzchni 200 hektarów 
zgromadzono jedną z największy kolekcji nowocze-
snej rzeźby przeznaczonej do wystawiania na ze-
wnątrz, która rocznie przyciąga około 200 000 od-
wiedzających. Wśród wystawianych dziel podziwiać 
można również sztukę naszej Magdaleny Abakano-
wicz. Historia założenia muzeum sięga 1960 roku, 
a jego celem jest "kulty wowanie związku ludzi ze 
sztuką i naturą, tworzenie miejsca gdzie odkrywanie 
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pozbawione jest wszelkich limitów." Właściwie nie 
wyobrażam sobie celu bardziej zacnego, który odwo-
ływałby się głębiej do naszego humanizmu. Wspania-
łość tego miejsca polega na tym, że praktycznie przez 
cały dzień można się włóczyć po trawie w otoczeniu 
majestatycznych rzeźb, można pożyczyć rower i zwie-
dzać, jeżdżąc wyznaczonymi alejkami, a nawet urzą-
dzić sobie piknik. Można też nic nie robić, usiąść i pa-
trzeć, i być.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, że film ma 
język uniwersalny, że jesteśmy tym czym jemy – no, 
tutaj sama nie wiem… Ja wierzę w życie w harmonii 
z naszym otoczeniem. Wierzę w to, że po przebudze-
niu chcemy widzieć kolor, który wprowadza nas w do-
bry nastrój, wierzę w ławkę otoczoną zielenią, wierzę 
w architekturę, która inspiruje do działania, wierzę 
w przestrzeń, która daje dobrą energię, wierzę w kuch-
nię, z której trudno wypędzić gości i stół, od którego 
nie chce się odchodzić. Wierzę, że powinniśmy szu-
kać "naszego Storm King" dosłownie i w przenośni, 
a kiedy znajdziemy, uciekać do niego tak często jak 
to tylko możliwe, bo tak na prawdę to nasz związek ze 
sztuką i naturą i odkrywanie pozbawione wszelkich 
limitów to nasz największy przywilej. 

C H A O S  C O D Z I E N N O Ś C I . . .
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CHAOS OF EVERYDAY LIFE AND BLOODY  
RED BEDROOM

Since I graduated and began to work as an interior design-
er, I have agreed that our environment and the way we live 
has a huge impact on us and our well-being. I don’t believe 
in a design that only looks good; in my opinion, it plays 
a much more important role and is supposed to be stimu-
lating, inspiring, motivating, relaxing or slowing down. It 
has to be customised and meet our needs and expectations 
relating to a given space. Interior design is a closed circle, 
in which we create our surroundings, and when it’s finally 
finished, and we begin to function in it, our space limits us, 
determines our movements and feelings. The better it is de-
signed, the more conventional and intuitive our life will be. 
If every object in the kitchen has its own easily accessible 
place, they won’t be piling up on the counter. That’s why 
interior design involves so much psychology and sociology.

When apart from a thousand of other classes, I also got 
the psychology of colour, I thought it was a waste of time; 
I would keep on believing it had it not been for my personal 
experience with a red bedroom. I can only say it was a disas-
ter and a mistake which I will never make again. Luckily, 
experienced at first hand. 

Every interior designer asks their client a billion ques-
tions, including how many shoes they’ve got and how they 



Gdańsk Bowke Restaurant
Długie Pobrzeże 11

+48 58 380 11 11  /  www.gdanskibowke.com

Gdański Bowke is a tradition on culinary 
map of Gdańsk. It’s one of the best places 
at picturesque Długie Pobrzeże street, right 
at the Motława river. What you’ll �nd there 
are regional specialties with an author’s 
touch. Unique manufactured products on 

the spot. Will make for a wonderful so-
uvenir from Gdańsk. And the food? 

Always seasonal and fresh. In 
the evenings, you’ll hear live 

music. �ere’s nothing better 
than admiring the marina 
from a climatic garden 
with delicious food.

�e best tradtional polish cuisine and drinks in Town ...
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shave their legs. And it’s not because we’re so 
nosy in nature and we want to know every-
thing about our clients, but because that’s the 
only way we can make a good design. Good 
communication and expressing your needs 
directly is the key to creating a space where 
you can feel at home. 

That’s right, at home. 
Recently, when I visited my parents’ com-

fortable house, I thought about the apart-
ments I grew up in. I thought about a two-bed-
room apartment, where one room was mine, 
and the other was the living room and my 
parents’ bedroom. Those days, it seemed per-
fectly normal; actually, in comparison with 
other families with more children, it was even 
comfortable. But when I think about it today, 
especially from the point of view of my profes-
sion, I only have one thought – we had almost 
no privacy. When someone says it used to be 
so great because we were living ‘all together’, 
I can feel myself getting goose pimples all over. 
I don't think it was cool at all. Quite the oppo-
site, I’m wondering how it affected us? How it 
must have irritated us not to be able to shut 
ourselves away in our own room and catch 

a breath. Or perhaps that’s why many people 
didn’t learn to relax? They didn't learn to find 
places where they could be themselves?

Coming back to the theory of our apart-
ments’ impact on our actions and well-being, 
I think we live in a world, or perhaps even 
a country, where we don’t appreciate this in-
fluence, also in public space. It is no surprise 
we are constantly surrounded by chaos, noise, 
hustle and bustle, and stress. Exhausted in 
crowded means of public transport, stuck in 
traffic jams at crossroads, how often we need 
to simply run away. What our modern cities 
can offer us in such a situation? Speaking of 
breakaways, I wanted to write about the Storm 
King Art Center. When I thought about the 
place, I got angry that such pearls aren’t com-
mon or even mandatory everywhere.

The Storm King Art Center is located near 
Cornwall, about an hour’s drive from Man-
hattan. In short, it’s an open air museum, 
covering 200 hectares and boasting one of 
the biggest collections of modern sculptures 
displayed outdoors, which attracts about 
200 000 visitors a year. The artworks dis-
played in the museum include the works of our 

Magdalena Abakanowicz. The museum was 
set up in 1960, and its objective is ‘to cultivate 
human relationship with art and nature and to 
create a place of unlimited exploration.’ Well, 
I can’t imagine a nobler objective, which could 
better refer to our humanism. The place is tru-
ly amazing – you can walk around the grass all 
day, surrounded by majestic sculptures, rent 
a bike and cycle through designated paths, 
and even have a picnic. You can also do noth-
ing, sit down and look around, and be.

Some say that music has charms to soothe 
the savage breast, film is a universal language, 
and we are what we eat – well, I’m not so sure 
about the latter… I believe in life in harmony 
with nature. I believe that when we wake up, 
we want to see a colour that will put us in a good 
mood; I believe in a bench surrounded by green-
ery; in architecture, which motivates to act; 
in space, which gives good energy; in a kitch-
en and a table your guests don't want to leave. 
I believe we should look for ‘our Storm King’ 
literally and figuratively and when we find it, we 
should get there as often as possible, because 
our relationship with art and nature and unlim-
ited exploration are our greatest privilege. 
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RAFAŁ ZARĘBA – SZEF KUCHNI W WARSZAWSKIM SZNYCIE, PASJONAT 
HISTORII KULINARIÓW I DOMOWEGO OGNISKA. JEGO ZNAKIEM 
FIRMOWYM SĄ HISTORYCZNE REKONSTRUKCJE KULINARNE, W RAMACH, 
KTÓRYCH STWORZYŁ NAWET MENU OPARTE NA…BIBLII.

Jakub Wejkszner: Twoja pasja brzmi 
ciekawie na papierze, ale czy się sprawdza 
w rzeczywistości?
Rafał Zaręba: Sprawdza się, dlatego że to nie 
jest tylko suchy slogan. nie wymyśliliśmy 
tego na potrzeby tej restauracji. Od czasów 
studiów zacząłem się interesować historia 
kulinarną, pracę licencjacką napisałem na 
temat diety biblijnej i jej znaczenia. To był 
zalążek. W momencie, w którym objąłem 
stanowisko szefa kuchni w Warszawskim 
Sznycie, przełożenie tego na menu przyszło 
naturalnie. Potem zaczęła się współpraca 
z Zamkiem Królewskim, zrobiliśmy kola-
cję Wazów. Receptury dawne były raczej 
inspiracjami, gdyż 1 do 1 nie da się tego od-
tworzyć. Ludzie mają obecnie inne smaki. 
Kiedyś jadano kwaśniej, nie było lodówek, 
żywność inaczej przechowywano, konser-
wowano. Przede wszystkim, pracujemy 
na produktach, które kiedyś były mocno 
używane i zakorzenione w naszej kultu-
rze. Mamy m.in. dostęp do jesiotra kawio-
rowego, który cieszy się u nas olbrzymim 
powodzeniem. Połączyłem go z fermento-
waną łodygą brokułu i puree z topinam-
buru, do tego sos rakowy.

Jeżeli chodzi o dietę biblijną, trudno sobie 
wyobrazić jak można wyciągnąć z tego prze-
pisy. Jak sobie z tym poradziłeś?
Zacznijmy od eliminacji produktów niedozwo-
lonych. W mojej interpretacji, dieta biblijna to 
przede wszystkim produkty nieprzetworzone, 
jadane w takiej formie, w jakiej dała nam je na-
tura. Jeżeli chcemy jeść zgodnie z Biblią to nie 
tylko unikamy rzeczy, które są zabronione, ta-
kich jak wieprzowina, węgorz, ryby bez łusek, 
skorupiaki. To wszystko ma głębsze podłoże. 
Tak naprawdę, dla osób niewierzących dieta 
biblijna będzie niczym.

C Z Y  A P O S T O Ł O W I E  B Y L I  F I T . . .

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Warszawski Sznyt

I KOSTK I ROSOŁOW E Z X V III W IEKU

CZYAPOSTOŁOWIE 
BYLI FIT

Czyli z dietą historyczną nie jest trochę 
tak jak z byciem koneserem win? Nie 
chodzi tylko o smak, ale historię, jaka 
wiąże się z tą butelką?
Dla mnie najważniejszy jest smak. Powinni-
śmy kultywować historię, nie powinniśmy 
się jej wstydzić, ale wyciągać ją na salony. 
Produkty mamy wartościowe. Tak jak poka-
załem na kolacji Wazów. Smaki można zła-
godzić, dodać techniki, które są nam znane 
obecnie. Mamy danie, które ma przekaz hi-
storyczny. Oczywiście, możemy też przy sto-
le porozmawiać kto to jadł, w jakich okolicz-
nościach i dlaczego to się pojawiło na stołach 
naszych przodków.

Jakie danie z dynastii Wazów zrobi 
„comeback” na stoły w Warszawie?
Pieczona perliczka. Na pewno. Dla drobiu 
jest cały czas miejsce na polskich stołach. 
Perliczka nie jest takim przemysłowym kur-
czakiem, hoduje się ją z dużo większą dbało-
ścią. Poza tym – wywary. W tamtych czasach 
było to nazywane polewkami zdrowotnymi. 
Oprócz tego, myślę że temat ten nie jest do-
statecznie zgłębiony – wszystko to, co daje 
nam las. W przepisach, do których dotar-
łem, w książkach profesora Dumanowskiego 
jest bardzo dużo roślin, które mają działanie 
prozdrowotne. Obecnie, ludzie chodzą do 
parku, nawet na spacer nie chce nam się odje-
chać 30-40 km za Warszawę. Mamy wielu na-
ukowców, którzy zajmują się tym tematem, 
profesor Łuczaj na ten przykład. Można się 
dokształcić i pozbierać zioła, dowiedzieć się 
jak wykorzystywać np. krwawnik czy szcza-
wiki. Ostatnio przychodzą do nas wzorce ze 
Skandynawii. Znany na całym świecie René 
Redzepi zbiera swój zespół i chodzi z nim po 
lesie. W Polsce część restauracji idzie tym 
trybem, natomiast ludzie prywatnie nie do 
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odpuszczę. Historyczne podboje to temat tak rozległy, 
że starczy na kilkanaście lat. Mam poczucie misyjne, 
żeby polska scena kulinarna się odbudowała. Żebyśmy 
przestali mieć kompleksy, bo Włosi mają wspaniałą 
oliwę, ich restauracje są popularne itd. Ludzie nie są 
zbyt otwarci na rzeczy związane z kuchnią polską, bo 
został nam zaburzony obraz tej kuchni nadinterpreta-
cją nazwy staropolskie. Bardzo wiele restauracji miało 
w menu żurek staropolski, golonkę. Z prawdą i historią 
nie miało to nic wspólnego. Trzeba to wszystko gościom 
na nowo pokazać.

Jest jakaś potrawa, która zmieniła bieg historii?
Ciekawym przykładem jest kotlet habsburski. Niemcy 
przywieźli go ze sobą do Stanów Zjednoczonych, włożony 
w bułkę stał się…hamburgerem. 

Polska dieta historyczna – co Cię w niej zdziwiło?
Przepis na kostki rosołowe. Mocno wyredukowany wywar 
ma tyle substancji żelujących, że po wystudzeniu można 
go pokroić i w formie kostki zostawić. Teraz się kojarzy 
wszystkim źle, ale jak się czyta o kostce rosołowej z XVIII 
wieku to jest to coś niesamowitego.

Dziękuję za rozmowę. 

końca. Coraz bardziej kłócimy się z naturą, zamiast 
się z nią godzić.

A jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny diety historycznej?
Dieta biblijna – jak najbardziej. Wszystkie produkty, które 
występowały w tamtych czasach, jedzono w takim stanie, 
w jakim powinniśmy je jeść. Nieprzetworzone. Jeżeli mi-
gdały czy suszone morele zostały poddane konserwacji 
to nie są takie jak w diecie biblijnej. Jeśli chodzi o rekon-
strukcje kuchni polskiej to nie wszystko jest zdrowe. Ja-
dano niekiedy dość tłusto. Ogólnie, najgorsze dla nas są 
konserwanty. Musimy odżywiać się bardziej w stopniu 
surowym i takie rekonstrukcje w tym pomagają. Nieste-
ty, nie takie są teraz trendy narzucone przez standardy 
Michelin, czyli jeżeli pureé nie ma idealnie gładkiej kon-
systencji to kucharz się nie postarał. Według mnie - nie-
koniecznie. Czasem lepiej zrezygnować z tekstury na ko-
rzyść smaku i wartości prozdrowotnych.

Chciałbyś wrócić do dzikości w kulinariach?
Chciałbym więcej z niej skorzystać. W stu procentach 
nie, bo wtedy umniejszymy też zawodowi kucharza. Ja 
na przykład lubię pracę na żywym ogniu. Mamy właśnie 
taki grill, to jest serce restauracji. Każdy bowiem chce 
mieć kominek. Nie do końca wiemy dlaczego, ale jed-
nak przy żywym ogniu człowiek czuje ciepło, nie tylko 
termiczne. Przy kominku zawiązują się inne relacje. To 
samo jest z chlebem. Jeżeli mamy dobry chleb w restau-
racji, jeżeli pieczemy go w domu, jesteśmy w stanie to 
ognisko domowe zacieśnić.

Skąd u Ciebie fascynacja historią?
To był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. 
Generalnie, na całą historię patrzyłem przez pryzmat ku-
linariów. Na przykład, gdy Wielka Brytania była bombar-
dowana podczas II Wojny Światowej, w tym okresie było 
to najzdrowsze społeczeństwo. Mieli dietę selektywną, nie 
korzystali z tłustych składników. Historia uczy nas co jest 
dobre, a co dobre nie jest.

Można zrobić też dietę stalingradzką ze szczurów 
i karaluchów.
(Śmiech) Nawet słyszałem, że klej od tapet był wtedy jedzo-
ny, bo miał kalorie. Oby nam się nigdy nie przydała ta wie-
dza. Mam nadzieję, że po sobie też coś zostawimy dla na-
szych potomków. Tak postępuje ewolucja. Dziwne jest to, 
że w branży motoryzacyjnej cieszymy się z naszych doko-
nań i z każdym pokoleniem robimy coraz lepsze samocho-
dy, a w gastronomii zapominamy o zdrowiu. Zaczynamy 
się skupiać, żeby produkt był coraz tańszy, chociaż zaczy-
na nam szkodzić.

Historia, ale z punktu widzenia kulinariów. Dlaczego?
Myślę, że jednoznacznie nie da się powiedzieć. Nie wie-
my nigdy jaka pasja, na jakim etapie życia nas spotka. 
Ja, na przykład, jestem mechanikiem lotniczym z wy-
kształcenia, ale jako mechanik nie pracowałem ani jed-
nego dnia. Po ukończeniu szkoły, od razu rozpocząłem 
pracę w gastronomii. Studiowałem też architekturę kra-
jobrazu, bo myślałem, że w gastronomii się nie zaczepię. 
Nie sądziłem, że ta pasja przetrwa, a z każdym krokiem 
coraz bardziej się zagłębiałem i wiem, że już teraz nie 
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Potrawka z raków

Składniki:
-raki
-szalotka
-szafran
-koniak
-olej rzepakowy

Wykonanie:

 Zdecydowanym ruchem wyrywamy odwłok raka 
tak aby wyszedł przewód pokarmowy
 Raki gotujemy w wywarze rybnym 12minut 

a następnie, następnie studzimy i obieramy 
z mięsa
 Pancerze podsuszamy, po czym smażymy około 15 

min., podlewamy koniakiem i flambirujemy
 Zalewamy całość wywarem, dodajemy szafran 

(wcześniej podgrzany w małej ilości koniaku) 
i gotujemy 1,5h
 Smażymy pokrojoną w kostkę szalotkę i dodaje-

my mięso z raków, następnie zlewamy przez gazę 
lub bardzo gęste sito wywar ze skorup – całość 
gotujemy 20min.
 Śmietanę mieszamy z mąką i lekko zagęszczamy 

do wymaganej gęstości-doprawiamy solą i pieprzem 
- posypujemy koperkiem
 Podajemy z grzankami z bagietki

C H W Y Ć  B A R A N A  Z A  R O G I

ENGLISH 

WERE DISCIPLES FIT AND STOCK 
CUBES FROM XVIII CENTURY. RAFAŁ 
ZARĘBA – INTERVIEW

Rafał Zaręba – chef in Warszawski Sznyt, culinary 
history enthusiast. His trademark is recreating 
dishes from history. Within his accomplishments 
there is a menu based on…the Bible.

Jakub Wejkszner: Your passions seems 
interesting at first glance, but does it 
sustain itself in reality?
Rafał Zaręba: Yes, it’s not just a slogan. We 
didn’t create it just for this restaurant. Since 
college I have been very interested in culinary 
history. I  wrote my BA thesis on biblical 
diet and its meaning. It was just a start. Since 
I’ve become a chef at Warszawski Sznyt, it 
came to me naturally to put my passion into 
menu. Then, I started collaboration with 
Royal Castle. I did there Waza’s supper. 
Historical recipes were just an inspiration. 

It is impossible to recreate a dish one to 
one. People have different tastes nowadays. 
Historical dishes were more sour, there 
were no fridges and food was kept different-
ly. Basically, we work on products that were 
available then and are rooted in our culture. 
We have, among others, sturgeon used in 
caviars – very popular. I combined it with 
fermented broccoli stem and puree made 

from topinambour. On the top of that I put 
sauce made from cankers.

It’s hard to imagine how one could extract 
recipes from the Bible. How did you 
manage to do that?
I started by eliminating banned products. In 
my interpretation, diet based on the Bible is 
mostly unprocessed products in way that they 

-koncentrat 
 pomidorowy
-mąka pszenna 
-koperek 
-śmietana 
-bagietka



Wątróbki gęsie po żydowsku alla Metropol

Składniki:

- gęsie wątróbki
-mąka
-słonina 
-olej rzepakowy
-rum

Wykonanie:

 Wątróbki należy oczyścić z twardych błon i panierować w mące
 Obsmażamy dokładnie z każdej strony
 Dodajemy pokrojoną w piórka szalotkę, a następnie grzyby
 Po 15 minutach podlewamy rumem i lekko flambirujemy
 Całość zalewamy wywarem, dodajemy cynamon i gałkę musz-

katołową (błagam-nie za dużo!) i dusimy aż wątróbki będą miękkie
 Doprawiamy solą i pieprzem, oprószamy siekaną natką pietruszki
 Na osobnej patelni przygotowujemy skwarki którymi obsypu-

jemy wątróbki
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appear in nature. If we want to eat according-
ly to the Bible, it’s not just avoiding pork, eel, 
crustaceans or fish without scales. It’s deep-
er than that. For non-believers, Bible diet 
wouldn’t be anything special.

Isn’t this historical diet similar to being 
a wine connoisseur? It’s not about the taste, 
it’s the history of the bottle?
For me – taste is the most important thing. 
We should cultivate our history, we should 
not be ashamed of it, but embrace it. We 
have many valuable products, I showed it 
during my Wasa’s dinner. Tastes can be 
tamed. We can add some techniques we 
know nowadays. We have a dish with histor-
ical meaning, we can talk about who ate it, 
in what circumstances and why did it appear 
on our ancestors table.

-szalotka
-kapelusze podgrzybków
-cynamon, gałka muszkatołowa 
-wywar drobiowy
-natka pietruszki

What dish from Wasa’s dynasty is going to 
make a comeback in Warsaw?
Baked guinea fowl. For sure. There is al-
ways a  place for poultry on polish tables. 
Guinea fowl is not just industrial chicken. It’s 
bred with more care. And brews. It was called 
healthful pottage in old times. Also – and 
I think this topic is not yet grasped – every-
thing that forest gives us. In recipes I found 
in professor Dumanowski books, there are 
many plants that have aspects beneficial to 
our health. Nowadays, people go to parks 
for a walk. 30-40 km outside Warsaw is too 
far for most people to drive and stroll in the 
forest. We have many scientist in the sub-
ject. Professor Łuczaj for example. You can 
read these books and collect some herbs, get 
to know how to use carnelian for example. 
Recently, we’ve had some influences from 

Scandinavia. Famous chef, René Redzepi 
takes his team into the woods. Many restau-
rants in Poland tries to do the same, but peo-
ple privately – not so much. We would rather 
argue with nature than make peace with it.

What about health aspect of this  
historical diet?
Bible diet is healthy – for sure. Every product 
is in its natural state. The way it should be 
consumed – unprocessed. If almonds and 
dried apricots were conserved they would not 
be the same as in the Bible. In polish cuisine 
though – not so much. Poles ate a lot of fat-
ty food. Generally, the worst thing for as 
are preservatives. We need to eat more raw 
products, and these reconstructions help 
to raise awareness. Unfortunately, trends 
based on Michelin standards are different. 
If pureé is not pure, it means that chef didn’t 
do his job well. I do not think, that it’s true. 
Sometimes it’s better to give up texture for 
taste and health aspects of the food.

Do you want to go back to rawness  
in cuisine?
I would like to use it more. Not 100%, be-
cause we would undermine the role of the 
chef. I like to work with live fire. We have 
a grill that operates with that, it’s the heart of 
our kitchen. Everybody wants to have a fire-
place. We don’t really know why, but live 
fire gives warmth, not only the heat. There 
are different connections between humans 
around the fireplace. Same with bread. If we 
have good bread in the restaurant, if we bake 
it at home, we can have stronger bonds with-
in our hearth.

Where is your fascination with history 
coming from?
It was one of my favorite subjects at school. 
Generally speaking, I looked at history through 
cuisine. For example, when Great Britain was 
bombarded during WWII, they had the healthi-
est society ever. Why? Because their diet was 
selective, they didn’t use fatty products. History 
teaches us what is good and what is not.

You can always make Stalingrad diet, that 
consists of rats and roaches.
(Laughs) I even heard that they ate wallpa-
per glue, because it had some calories in 
it. I  hope we’ll never use this knowledge. 
What I want to do is to leave some legacy. 
This is how evolution works. It’s baffling to 
me that every major technological step in 
moto industry is welcomed and we make 
better cars every year, but, for some rea-
son, we forget about that in gastronomy. 
We focus on getting everything cheaper, 
even though it’s harmful.
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History, but through the lens of cuisine. Why?
It’s hard to say. We never know what passion awaits us in 
life. I, for example, am trained as an aircraft mechanic, 
but I have never work a day in my life in this profession. 
I also studied landscape architecture, because I thought, 
that I will never get myself into gastronomy. I didn’t think 
that this passion will prevail, but with every step further, 
I knew I’ll never let it go. Historical conquests is a wide sub-
ject, I think it’ll be enough for a number of years. I have 
a mission to open up polish cuisine to the world, to help 
overcome our complexes. We compare us to Italian cui-
sine, they have great olive oil, their restaurants are popular 
around the world etc., that’s nonsense. People are not 
really open to polish cuisine because our view on it 
is distorted by overinterpretation of the word Old-Polish. 

Many restaurants have in their menus Old-Polish żurek, 
hock. It has nothing to do with reality. We need to show 
that to our guests.

Is there any dish that changed history?
Habsburgian cutlet is an interesting example. German 
immigrants brought it with themselves do USA after 
WW II. In the bun it gained a new name – hamburger.

Polish historical diet – what surprised you the most?
Recipe for stock cubes. Highly reduced soup has so 
many gelling agents, that after cooling it down you can cut 
it and form it into the cube. Nowadays it isn’t really associ-
ated with something good, but reading about it in 18th 
century recipe is something amazing. 

Sernik z topinamburu

Składniki:
-topinambur 500g
-ser twarogowy mielony trzykrotnie  300g
-jogurt 200ml
-żelatyna  w listkach 12g
-cukier puder   90g
-rodzynki królewskie 100g
-sok jabłkowy 300ml

Wykonanie:

 Topinambur pieczemy do miękkości 
w temperaturze   160st. C
 Upieczony topinambur obieramy ze skór, 

które rozkładamy na płasko do suszenia
 Miąższ z topinamburu miksujemy blender-

em na gładko dodając ser twarogowy, jogurt, 
cukier puder – robimy to cały czas podgrze-
wając miksturę w garnku lub w Thermomixie 
z ustawioną temperaturą na 80st C
 Gotowy sernik wylewamy do naczynia 

i studzimy, po czym wkładamy do lodówki 
aby stężał  (min. 3 godziny)
 Namoczoną w zimnej wodzie żelatynę 

dodajemy jako ostatnią i dalej miksujemy 
5min. – całość musi osiągnąć temperaturę 
80st C.
 Wysuszone skóry z topinamburu smażymy 

w oleju rozgrzanym do temperatury 160st. C
 Rodzynki królewskie namaczamy zale-

wamy dzień wcześniej sokiem jabłkowym
Zamrożoną czarną porzeczkę tłuczemy 
na miazgę
 Sernik wykładamy do miseczki, 

ozdabiamy skorupami z topinamburu 
i rodzynkami, całość posypujemy granitą 
z czarnej porzeczki
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PIOTR AUGUSTYNIAK, „WYSPIAŃSKI. 
BURZENIE POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, 
WYD.ZNAK,  KRAKÓW 2019 

„Plan Kaczyńskiego był jasny: posłużyć 
się w budowaniu retoryki politycznej lę-
kami, pragnieniami i mitami wpisanymi 
w polski fantazmat, bo to daje gwarancję 
rządu dusz” - pisze krakowski filozof Piotr 
Augustyniak. Jednak niech nikogo ów cy-
tat nie zmyli, bo jego książka „Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła” - jedna z naj-
bardziej fascynujących, jakie od dawna 
czytałem! - ani trochę nie jest o polityce. 
Jest wyłącznie (a  może aż?) o  polskości, 
która nas od pokoleń równocześnie stwa-
rza i niszczy. Polskości fantazmatycznej, 

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".

urojonej i obsesyjnej, czyli, niestety, jedy-
nej, jaka istnieje.  

Za punkt wyjścia do swoich rozważań 
Augustyniak bierze dramat Stanisława 
Wyspiańskiego „Wyzwolenie”. Wychodząc 
z założenia, że młodopolski geniusz wię-
cej rozumie z tego, co się obecnie w Polsce 
dzieje niż współcześni socjolodzy, poli-
tolodzy i publicyści, Augustyniak szuka 
w myśli poety wyjścia ze społeczno-kul-
turowego impasu, w którym znalazła się 
„wstająca z  kolan” Polska. Twierdzi, że 
modernizacja (której na początku lat 
90. XX wieku poddaliśmy się jako wspól-
nota oby watelska w nadziei skutecznej 
przemiany w cywilizowanego człowieka 
Zachodu) nie wyrwała nas z wielowieko-
wego majaku, w którym śnimy – jak to kie-
dyś napisał Witold Gombrowicz – polski 
sen o urodzie. Wprost przeciwnie, pogłę-
biła jedynie nasze urojenia, rozdymając 
przestrzeń polskiego fantazmatu. 

Dlaczego powracają dziś pomruki 
o mesjańskim posłannictwie, narodowej 
wielkości, ponadprzeciętnym polskim po-
tencjale, wyzysku ze strony zachodnich 
sąsiadów i  zdradzie niepolskich elit? – 
pyta Augustyniak i odpowiada: bo za ten 
cały bełkot odpowiedzialny jest sposób 

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WYZWOLENIE PRZEZ

WIELKĄ SZTUKĘ
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odczuwania rzeczywistości, który zaszczepia w nas 
polskość – jej kultura, wychowanie i opinia publiczna. 
Od pokoleń gnijemy w zwulgaryzowanej formie roman-
tyzmu, pogrążając się w malignie samooszukiwania, 
w tym przerażającym polskim matriksie, który tworzą 
„kościół, zamek i mogiła”. 

Jak z  tego wybrnąć, podpowiada nam właśnie 
Wyspiański: warunkiem wyzwolenia – dzięki które-
mu możemy wreszcie osiągnąć przebudzenie! – jest 
zburzenie dotychczasowego fantazmatu. Jego de-
strukcja da Polsce nową energię, która jest niezbęd-
na, byśmy jako aktywna zbiorowość mogli się odna-
leźć w nowoczesnym świecie. Wszelako nie da się tego 
uczynić na drodze intelektualnej refleksji czy też re-
form i przemian o charakterze politycznym. 

To musi być proces niemalże szamański. A  to 
dlatego, że fantazmat da się przebudować jedynie, 
wchodząc do jego wnętrza. Do jądra naszej zbioro-
wej, polskiej maligny. To musi być podróż do źródeł 
narodowych urojeń, a taką podróż da się skutecznie 
odbyć jedynie poprzez wielką sztukę i performans. 
Czyli – pokłońmy się teraz również kolejnemu geniu-
szowi Adamowi Mickiewiczowi! – po raz kolejny wiara 
i czucie w miejscu szkiełka i oka, tyle że z pełną świa-
domością, czemu to wszystko służy. Bo tylko przez ar-
tystyczne misterium – powiada Wyspiański, a za nim 
Augustyniak - można Polakom ukazać prawdę o ich 
mentalnym kościele, w którym sami siebie adorują. 
I tylko w ten sposób można ów kościół zburzyć, co jest 
warunkiem koniecznym do zbudowania na jego miej-
scu nowego gmachu polskiej tożsamości – nareszcie 
otwartej na świat i dającej nam realne, a nie iluzorycz-
ne, poczucie własnej wartości. 

ENGLISH

LIBERATION THROUGH GREAT ART

PIOTR AUGUSTYNIAK, ‘WYSPIAŃSKI. BURZENIE 
POLSKIEGO KOŚCIOŁA”, ZNAK, CRACOW 2019

‘Kaczyński’s plan was clear – to build his political rhet-
oric on fear, desires and myths of Polish phantasms, 
which guarantees the government of souls,’ writes 
Piotr Augustyniak, a Cracow philosopher. But don’t be 
deceived by this quote, because his book ‘Wyspiański. 
Burzenie polskiego kościoła’ – one of the most fascinating 
books I’ve read for a long time! – isn’t about politics at all. 
It’s only (or perhaps as much) about Polish identity, which 
has been shaping and destroying our nation for centuries. 
The identity, which is phantasmal, delusional and obses-
sive, and – unfortunately – the only one that exists.

Augustyniak picks Stanisław Wyspiański’s drama 
‘Liberation’ as his starting point. Assuming that the 
genius of the Young Poland movement understands 
the current situation in the country much better than 
contemporary sociologists, political scientists, and 
publicists, Augustyniak tries to find a solution to the 
social and cultural deadlock of Poland constantly 
‘getting off its knees’. He believes that the modernisa-
tion (which we surrendered to as a community at the 
beginning of the 1990s, in hope of an effective trans-
formation into a  civilised Western society) didn’t 
shake us out of a centuries-old phantasm, where we’ve 
been dreaming – as Witold Gombrowicz once wrote 
– a Polish dream of grandeur. Quite the opposite, it 
exacerbated our state, broadening the spectrum of 
Polish phantasms.

Why do murmurs about our messianic mission, 
national grandeur, superior potential, exploitation by 
our western neighbours, and the treason of non-Pol-
ish elites keep coming back, Augustyniak asks. He 
answers, because the way of perceiving the reality, 
which our Polish identity instils in us – through its 
culture, education and public opinion – is responsible 
for all that nonsense. For generations, we have been 
rotting in a vulgarised form of Romanticism, losing 
ourselves in this delirium of self-delusion, in this ter-
rible Polish matrix created by ‘the church, the castle 
and the grave.’ 

Wyspiański tells us how to get out of it – the condi-
tion for liberation which will allow us to wake up is de-
stroying the current phantasm. Thus, we will get new 
energy, which will allow us to discover ourselves as 
an active community in the modern world. This can’t 
be done through intellectual reflection or political re-
forms and transformations. 

It must be almost shaman’s process. The phantasm 
can be destroyed only from the inside; from the crux 
of the collective Polish delirium. It must be a journey 
to the sources of national delusions, and this can only 
be done by great art and performance. Here, let’s also 
pay respects to another genius, Adam Mickiewicz, 
because it’s again about faith and feeling in the glass 
and the eye, but this time, with the awareness of its 
purpose. Because only through an artistic mystery, 
Wyspiański says, and Augustyniak repeats after him, 
Poles will see the truth about their mental church, 
in which they only adore themselves. That’s the only 
way to destroy the church, which is a precondition for 
building on its site a new edifice of Polish identity – 
open to the world and providing us with a real, not de-
lusional, sense of self-worth. 

T O  M U S I  BYĆ  P O D RÓ Ż  D O  Ź RÓ D E Ł 
N A RO D OW YC H  U RO J E Ń,  A   TA K Ą  P O D RÓ Ż 
DA  S I Ę  S K U T E C Z N I E  O D BYĆ  J E DY N I E 
P O PR Z E Z  W I E L K Ą  S Z T U K Ę  I   PE R F O R M A N S .

W Y Z W O L E N I E  P R Z E Z  W I E L K Ą . . .



T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S8 6 – 8 7

MALARZ, MUZYK I ODKRYWCA, CHOCIAŻ TALENTEM WYKAZYWAŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH 
DZIEDZINACH. LEONARDO DA VINCI PRZESZEDŁ DO HISTORII JAKO JEDYNY CZŁOWIEK 
TAK WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONY. DZIŚ OCZEKUJEMY, ŻE Z SAMOCHODAMI BĘDZIE 
PODOBNIE. KUPUJEMY JEDEN, ALE MA SŁUŻYĆ I W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH, 
I PODCZAS ZADAŃ SPECJALNYCH. PRODUCENCI DWOJĄ SIĘ I TROJĄ, ALE EFEKT OSIĄGAJĄ 
TYLKO NIELICZNI. DOBRE PRZYKŁADY STOJĄ W  PORSCHE CENTRUM SOPOT.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SAMOCHÓD WSZECHSTRONNIE 
UZDOLNIONY? BARDZO PORSCHE



S A M O C H Ó D  W S Z E C H S T R O N N I E  U Z D O L N I O N Y ?8 7 – 8 7

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. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
 

M ówimy, że od przybytku głowa nie 
boli. Są zatem ludzie cieszący się 
posiadaniem kilku różnych mode-

li. Trudniej mają Ci, którzy muszą się ogra-
niczyć tylko do jednego. Wybór samochodu 
musi być zatem dobrze skalkulowany i jesz-
cze lepiej przemyślany. Zwłaszcza, że ocze-
kiwania mamy dzisiaj spore. Ideał powinien 
bowiem łączyć wygląd, komfort i bezpieczeń-
stwo. Nie bez znaczenia pozostają również  
osiągi. Niestety ideałów nie ma. A przynaj-
mniej zdaniem niektórych.

Kto interesuje się motoryzacją ten wie, że 
Porsche to jedne z najbardziej utytułowanych 
samochodów sportowych. Zresztą, liczby mó-
wią same za siebie: do 2000 roku samochody 
sygnowane znaczkiem Porsche zwyciężyły 
w  ponad 24  000 rajdach oraz wyścigach. 
Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, 
że „osiągi” to ich prawdziwa specjalność. Co 
więcej, ich obecność wcale nie musi oznaczać 
chodzenia na kompromis. W ofercie Porsche 

można bowiem znaleźć nie tylko dwuosobo-
wego szatana, ale też szybką, rodzinną twier-
dzę na czterech kołach. A mowa o Porsche 
Macan i  największym Porsche Cayenne. 
Mimo nieco większych gabarytów to nadal 
zawodnicy z drużyny Porsche. Co to konkret-
nie oznacza? Przede wszystkim wspomniane 
osiągi. W szerokiej palecie mocy znajdzie coś 
dla siebie i spokojna mama, która wozi dzieci 
na pokładzie, i kierowca o znacznie większym 
temperamencie. To właśnie na tych ostat-
nich czeka Macan w wersji Turbo oferujący 
moc 400 KM. Kto oczekuje więcej, ten powi-
nien zwrócić uwagę na większego Porsche 
Cayenne. Model ten, będący sprzedażowym 
hitem producenta, w najmocniejszej wersji 
oferuje moc 550 KM. 

Obok samych osiągów gen Porsche to 
również niebywale szybka i precyzyjna, au-
tomatyczna skrzynia biegów, która wrzuca 
kolejne biegi z prędkością światła i dyskrecją 
motyla. Ta, niezależnie od wersji silnika oraz 

K T O  I N T E R E S U J E  S I Ę  M O T O RY Z AC JĄ 

T E N  W I E ,  Ż E  P O R S C H E  T O  J E D N E 

Z   N A J B A R D Z I E J  U T Y T U Ł OWA N YC H 

S A M O C H O D ÓW  S P O RT OW YC H . 



wyposażenia, zawsze jest w pakiecie. Wbrew 
pozorom SUV Porsche doskonale prowadzi 
się nie tylko na prostej, ale również i na zakrę-
tach. To za sprawą usztywnionego zawiesze-
nia opracowanego przez inżynierów Porsche. 
Dzięki jego obecności Macan, czy też sporo 
większy Cayenne, nawet na bardzo ostrych 
łukach nie wychyla się na boki, przyprawia-
jąc o chorobę morską wszystkich obecnych 
na pokładzie. A kto woli jeszcze sztywniej-
szą atmosferę, ten może skorzystać z trybu 
jazdy Sport. Po jego wyborze SUV-y Porsche 
wyostrzają wszystkie zmysły, dzięki czemu 
skrzynia robi się jeszcze szybsza, zawiesze-
nie sztywniejsze, a silnik bardziej elastyczny. 
Wyczulony na wszelkie, nawet te najdrobniej-
sze ruchy, robi się również układ kierowniczy, 
kolejny element, z którego mogą być dumne 
wszystkie samochody Porsche. Jednak wy-
bierając SUV-a obok osiągów, otrzymujemy 
dodatkowo wyższe zawieszenie i bardzo po-
jemny bagażnik (w przypadku Cayenne to 
745 litrów, w przypadku Macan nieco mniej 
– 500 litrów). To dość istotny element samo-
chodu, ponieważ od jego pojemności zależy 
czy wyjedziesz z rodziną na kilka dni nad mo-
rze, czy pozostanie Ci weekend na działce. Do 
tego Porsche Centrum Sopot ma teraz bardzo 
atrakcyjne finansowanie. Decydując się za-
tem na zakup jednego z tych samochodów nie 
idziesz na żaden kompromis. Bo otrzymujesz 
moc, osiągi i szereg możliwości. 

ENGLISH

MULTI-TALENTED CAR? PORSCHE  
VERY MUCH

Painter, musician, explorer and many more. 
Leonardo Da Vinci is one of the most talented per-
son in human history. Nowadays, we want cars to do 
the same. We buy one and expect it to be the best 
not only in everyday use but also in special tasks. 
Every car manufacturer tries to accomplish that, not 
everyone succeeds. Great example of those who 
manage – Porsche Centrum Sopot.

We tend to say – you can have too much of 
a good thing. There are certain people that en-
joy having different cars. It’s harder for those 
who have to narrow it to just one. Choosing 
the right car is hard. Decision has to be 
thought through. Especially when expecta-
tions are high. Perfect one has to combine 
looks, comfort and safety. Performance is an-
other thing. Unfortunately, nothing is perfect. 
According to some.

Everyone interested in cars knows, that 
Porsche is one of the most awarded sport cars 
in the industry. Numbers speak for them-
selves. Porsche won over 24 000 races and 
rallies until year 2000. There is no doubt that 
performance-wise Porsche is top of the class. 
But that’s not all – high-performance does not 
mean comprising other features. Porsche of-
fers not only fabulous two-person demon but 

also fast, great family fortress. I’m talking 
about Porsche Macan and the biggest Porsche 
Cayenne. Despite greater size, they are still 
part of Porsche’s family. What does it mean? 
Mostly, previously mentioned performance. 
In wide range of power, everyone will find 
something for them – moms with children 
on board and drivers with wild temperament. 
For them, the best choice is 400 HP Macan in 
his Turbo version. Anyone who needs more 
power should take a look at a bigger Porsche 
Cayenne. This sales hot item has 550 HP in his 
most powerful version.

Apart of performance, Porsche also pro-
vides fast and precise automatic gearbox that 
shifts gears with speed of light and discretion 
of butterfly. Regardless of chosen variation of 
the engine or kit, this feature is always includ-
ed. In spite of appearances, Porsche’s SUV 
rides smoothly not only in straight line but 
on the turns as well. This happens thanks to 
padded suspension created by engineers at 
Porsche. Because of that Macan and much 
bigger Cayenne don’t bounce to the sides on 
curves making everyone seasick. For those 
wanting even stiffer atmosphere, there is al-
ways Sport mode. In this version, Porsche’s 
SUVs senses sharpen and engine becomes 
more elastic. Steering system also becomes 
mindful of every motion – another reason 
for Porsche to be proud of. With SUV, apart 
of great performance, you also get higher sus-
pension and very spacious trunk (Cayenne 
– 745 l, Macan – 500 l). It’s important part of 
every car, because trunk capacity determines 
if you can go to the sea for a few days or if you 
have to stay in your garden. Porsche Centrum 
Sopot has also very attractive payment possi-
bilities. Choosing one of their cars means no 
compromises. You get power, performance 
and number of possibilities. 

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S8 8 – 8 8

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

DEC Y DUJĄC SI Ę ZATEM NA ZA KU P 

J EDN EG O Z T YCH SA MOCHODÓW 

N I E I DZI E SZ NA ŻA DEN KOM PROM IS. 



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



9 0 – 9 1 M O D A  /  F A S H I O N

IN THE 
MIDDLE OF 
WINTERSUMMER



S U M M E R  I N  T H E  M I D D L E  O F  W I N T E R



9 2 – 9 3 M O D A  /  F A S H I O N

BLUZKA  / BLOUSE: H&M

SPÓDNICA  / SKIRT: MASSIMO DUTTI

BUTY / SHOES: MASSIMO DUTTI

TORBA  / BAG: MASSIMO DUTTI

STYLIZACJA / STYLIST: 
Paulina Bolko



F A L L  I N  F A L LS U M M E R  I N  T H E  M I D D L E  O F  W I N T E R

MODELKA / MODEL:  
Ilona Kwiatkowska

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Gosia Abramowicz 

ZDJĘCIA / PHOTOS:   
Kamil Banaszek / agencja 
artystyczna theOrlowska 
www.theorlowska.com

STYLIZACJA / STYLIST: 
Cezary Głuśniewski



9 4 – 9 5 M O D A  /  F A S H I O N



9 5 – 9 59 5 – 9 5C H A N G E



Odnajdź i zaznacz  14 miast w Europie
do których możesz doleciec z naszego 
lotniska 



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

03.
2019

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 40 zł + VAT 
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  40 PLN + VAT
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

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

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN



 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Trains in the direction of:  Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
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

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

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.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, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

Armii Krajowej



FL IG HT  DEST INAT IONS
KIE RUNKI  LOTÓW

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

BARCELONA*         www.aena.es

BARCELONA - REUS* www.alicante-airport.net

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN-TEGEL www.berlin-airport.de

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO

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

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP   www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

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

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.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

PIZA www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

EJLAT *         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY* www.aia.gr

GRECJA/ GREECE

WIEDEŃ         www.viennaairport.com

AUSTRIA / AUSTRIA

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

ZURYCH www.zurich-airport.com

SZWAJCARIA / SWITZERLAND



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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU
HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA*

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD CORK

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND*

ABERDEEN

ALICANTE

REYKJAVIK

GLASGOW

NEWCASTLE*

KIJÓW

VÄXJÖ

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T *

RYGA

TROMSØ

ATENY*

LWÓW

WIEDEŃ

CHARKÓW

BREMA

KIERUNEK KUTAISI

ZURYCH

BARCELONA REUS*

BERLIN-TEGEL 

BODØ

LONDYN-GATWICK



LATAJ Z GDAŃSKA DO BODØ
Wizz Air, ogłosił nową trasę, która połączy Gdańsk z Bodo w Nor-
wegii. Bodo to najbardziej wysunięty na północ punkt pięknego szla-
ku nadmorskiego Kystriksveien, jest bramą do prawdziwej północ-
nej Norwegii.

Bodo znane jest pod nazwą Sea Eagle Capital, ponieważ wyspy 
otaczające miasto wspierają najsilniejszą na świecie koncentra-
cję orłów bielików. To wspaniałe norweskie miasto oferuje szeroki 
wybór przygód, takich jak spływy kajakowe i gra w golfa w pro-
mieniach słońca o północy, wycieczki piesze, korzystając z pięk-
nych tras turystycznych lub wyprawy na ryby w najsilniejszym na 
świecie pływie pływowym. Bodø organizuje dwa duże festiwale 
muzyczne "Parkenfestivalen" i "Nordland Musikkfestuke", które 
przyciągają tysiące ludzi.

Pierwszy lot do Bodo planowany jest na 22 maja 2019 roku. Loty 
będą realizowane dwa razy w tygodniu: w środy i w niedziele. Ceny 
biletów zaczynają się od 89 zł, a członkowie WIZZ Discount Club 
mogą kupić bilet nawet za 44 zł.  

POMORSKI PRACODAWCA  
ROKU 2018
Konkurs Pomorski Pracodawca Roku skierowany jest do pomorskich 
firm mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regio-
nu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowie-
dzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przy-
jaznych pracownikom.

Podczas Gali Evening „Pracodawców Pomorza” Port Lotni-
czy Gdańsk został wyróżniony tytułem Pomorskiego Pracodaw-
cy Roku 2018 za dynamiczny rozwój siatki połączeń lotniczych. 
W ubiegłym roku udało się uruchomić w Gdańsku siedem no-
wych połączeń. Jednocześnie dzięki pozytywnie zakończonym 
negocjacjom z liniami lotniczymi już niedługo w Porcie Lotniczym 
Gdańsk będzie można skorzystać z usług linii lotniczych SWISS, 
które od kwietnia 2019 oferują loty do Zurychu oraz easyJet, pro-
ponujący długo oczekiwane połączenie do Berlina.

Dodatkowo w sezonie letnim 2019 planowane jest uruchomienie no-
wych połączeń z Gdańska do Oslo Gardermoen, Bremy, Kutaisi i Bodo 
(Wizz Air), Barcelony-Reus (Ryanair) oraz wznowienie połączeń do Bar-
celony, Billund (Wizz Air) oraz Aten i Newcastle (Ryanair).  

EN  FLY TO BODØ FROM GDAŃŚK
Wizz Air announced new destination that will connect 
Gdańsk and Norwegian Bodø. Bodø is Norway’s further point 
north of beautiful seaside trail Kystriksveien, gate to real 
northern Norway.

Bodø is also know as Sea Eagle Capital, because of the 
fact, that the islands surrounding city have the highest 
population of sea eagles. This fantastic Norwegian city offers 
wide range of entertainment such as canoeing, golfing in 
midnight sun, hikes around the beautiful trails or fishing 
in the strongest water current in the world. Bodø is also an 
organizer of two great music festivals: Parkenfestivalen and 
Nordland Musikkfestuke that bring thousands people every 
year.

First flight to Nordland Musikkfestuke is planned on May, 
22nd, 2019. There will be two flights a week – on Wednesdays 
and Sundays. Prices start at 89 zł, but WIZZ Discount Club 
members can buy a ticket only for 44 zł.  

EN    POMERANIAN EMPLOYER 2018
Pomeranian Employer of the Year was aimed at companies 
that had major contribution in economic growth of the 
country and region, whom actions promulgate business’s 
social responsibility practices and provide employee friendly 
environment.

During Pomeranian Employers Gala, Gdańsk Airport 
was awarded Pomeranian Employer of 2018 title for dynamic 
growth of connections. In last year Gdańsk Airport opened 
seven new destinations. At the same time, thanks to successful 
negotiations with airlines, Gdańsk Airport will soon be 
providing services from SWISS airlines, that will open flights 
to Zurich since April 2019. Also, easyJet airlines will provide 
long awaited connection do Berlin.

Additionally, in this summer season, there will be new 
connections from Gdańsk to Oslo Gardermoen, Brema, Kutaisi 
and Bodo (Wizz Air), Barcelona-Reus (Ryanair) and reopened 
connections to Barcelona, Billund (Wizz Air), Athens and 
Newcastle (Ryanair).  

N E W S



BODØ TO PIĘKNE MIASTO POŁOŻONE NA WYBRZEŻU NORWEGII 
PÓŁNOCNEJ. PORAŻA SWOIM SZORSTKIM KLIMATEM 
I PIĘKNYMI FIORDAMI. TO JEDNAK NIE WSZYSTKO CO MA DO 
ZAOFEROWANIA MIASTO.

GDZIE TO JEST?
W północnej Norwegii.

JAK DOJECHAĆ?
Do Bodø można dolecieć bezpośrednio samolotem. Można także wy-
brać się promem, samochodem albo pociągiem już z Norwegii.

CIEKAWOSTKI
Fiordy w okolicy miasta wpisane są na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Znajduje się tam również największe skupisko or-
łów bielików na całym świecie!

WARTO ZOBACZYĆ
StoNajlepiej wybrać się zimą. Zobaczyć możemy wówczas zapierającą 
dech w piersiach zorzę polarną z okolicznej góry Rønvikfjellet. Oprócz 
tego, w ciągu dnia polarnego polecane są spływy kajakowe oraz wy-
cieczki łodziami pasażerskimi. Warto zatrzymać się i spróbować zło-
wić ryby w najsilniejszym prądzie wodnym na świecie – Saltstraumen. 
W okolicy znajdują się słynne Lofoty, czyli archipelag górskich wyse-
pek. Nie można tego przegapić! W okolicy znajdziemy także średnio-
wieczną faktorię w Kjerringoy.

Oprócz tego, warto podkreślić, że Bodø jest miastem o wyjątko-
wym zamiłowaniu do sztuki. Artyści z miasta i okolic znani są z two-
rzenia wyjątkowych dzieł sztuki użytkowej i ozdobnej. Zdecydowanie 
warto odwiedzić lokalnych garncarzy i jubilerów, by zapewnić sobie 
niezapomnianą pamiątkę..

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Ciepłe ubranie i dużo optymizmu. Bodø jest miejscem, w który moż-
na odpocząć od zgiełku wielkiego miasta i skupić się na sobie. Skan-
dynawski styl życia nie bez powodu jest tak popularny na świecie. 
Czasami bowiem Czasami bowiem warto po prostu usiąść, połowić 
ryby i patrzeć na zorze polarne.

 
EN  DESTINATION - BODØ

BODØ IS A BEAUTIFUL CITY ON THE COAST OF NORTH 
NORWAY. ITS CLIMATE AND BEAUTIFUL FJORDS 
MESMERIZE. BUT – IT’S NOT EVERYTHING THAT CITY 
HAS TO OFER.

WHERE IS IT?
In northern Norway.

HOW TO GET THERE?
You can travel to Bodø directly by plane. You can also use fer-
ry or go by car or train from Norway.

INTERESTING FACTS
Fjords near the city are on UNESCO World Heritage List. 
There is also the largest population of Sea Eagle in the world.

MUST-SEE
The best season to plan a trip is winter. You can experience 
breathtaking Northern Lights from mountain Rønvikfjellet. 
Also – it is highly recommended to go for wa canoe trip during 
midnight sun. Fishing is the next thing you just have to try. Es-
pecially in Saltstraumen – strongest water current in the world! 
If that’s not enough – you can visit world famous Lofoty archi-
pelago. You can’t miss it! There is also find medieval Norwegian 
factory in Kjerringoy, near Bodø if you fancy some historical 
architecture.

Bodø is also a very cultural city. Artists from around the 
town are known for their exquisite arts and crafts. It is definite-
ly worthwhile to visit some of the local potters and jewelers to 
get yourself an amazing souvenir.

WHAT TO BRING
Warm clothes and lots of optimism. Bodø is a place where you can 
rest and focus on yourself, far away from big city lights. Scandina-
vian way of life is so popular for a reason. Sometimes you just want 
to sit down, fish and look at Northern Lights.

Tekst: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Zdjęcie: Pixabay.com
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BODØ 



NOWY SPRZĘT KONSERWUJĄCY 
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK
Tekst i zdjęcia: Mat. własne PLG



Każde lotnisko potrzebuje konserwacji. By zapewnić odpowied-
nie bezpieczeństwo na pasie startowym i  wokół niego 
potrzebny jest sprzęt najwyższej klasy. Port Lotniczy 

Gdańsk zakupił właśnie nowe maszyny, dzięki którym praca 
działu eksploatacji będzie nie tylko bardziej efektywna, ale rów-
nież sprawniejsza.

Poprzednia maszyna była tak zwanym kompaktem. Posiadała 
pług i szczotkę o szerokości 3,6 m pomiędzy osiami. Nowe urządze-
nie ma natomiast szczotkę montowaną w charakterze przyczepy 

o szerokości aż 5,5 m. Dzięki temu, pracownicy zyskują większą 
szerokość oczyszczania, a także nie muszą angażować aż tak du-
żej liczby pracowników na jeden przejazd oczyszczający. Oczy-
wiście, poprzednie urządzenie także znajdzie zastosowanie. Tak 
szeroka szczotka nie zmieści się w ciasnych przestrzeniach pomię-
dzy samolotami, gdzie potrzebny jest znacznie mniejszy sprzęt.

Praca tego rodzaju polega głównie na byciu w gotowości. Celem jest 
utrzymanie lotniska bez przestojów. Żeby to zabezpieczyć potrzeba lu-
dzi oraz sprzętu. W ciągu roku jest to ok. 300-400 godzin, kiedy cięższy 



sprzęt wychodzi na płytę lotniska, jednakże, jak w życiu, 
wszystko się może zdarzyć, toteż dział eksploatacji jest 
zawsze gotowy, by zabezpieczyć bezpieczeństwo pa-
sażerów oraz pracowników lotniska i linii lotniczych.

Najwięcej pracy jest zimą. Wówczas  lotnisko przyjmu-
je aż 20 dodatkowych kierowców sezonowych. W oko-
licach marca/kwietnia umowy się kończą i  zostaje 
„stara ekipa”. Zadaniem pracowników jest utrzymanie 
płyty lotniska, a także porządki i sprzątanie. Odśnie-
żanie oznakowania poziomego, a także koszenie, kiedy 
to przyzbrajane są ciągniki rolnicze, na których poja-
wiają się kosiarki.

Sprzęt wykorzysty wany na lotnisku zasadniczo 
różni się od tego, który możemy spotkać na drogach. 
Głównie – wielkością. By wyczyścić 45 metrów szero-
kości drogi startowej potrzeba jest maszyna, która ga-
barytowo nie zmieściłaby się na ulicy. Port Lotniczy 
Gdańsk planuje zakupienie jeszcze jednej tego rodzaju 
maszyny. Z uwagi na coraz większą ilość samolotów oraz 
coraz krótsze przerwy pomiędzy startami, tego rodza-
ju urządzenie jest koniecznością. 

ENGLISH

NEW EQUIPMENT AT GDAŃSK AIRPORT!

Every airport needs conservation. To provide safety on 
the runaway and around it, Gdańsk Airport have just 
bought new, first class equipment, that will make work 
easier and more efficient.

Previous machine was a compact. It had plough and 
brush 3,6 m wide. New device has wider brush (5,5 m) 
mounted as a trailer. Because of that, there will have wid-
er cleaning space and less employees engaged. Of course, 
previous machine will still be in use. Wider brush will not 
be able to fit in small spaces between planes, where small-
er device is necessary.

This work is mostly based on being ready. The goal is 
to keep an airport without delays. To make it happen peo-
ple and proper equipment are necessary. During the year, 
hard equipment is on the runaway about 300 – 400 h. How-
ever, everything can happen, so conservation department 
is always ready to ensure that passengers and employees 
are always safe.

Most work is done during the winter. Airport employs 
about 20 additional seasonal drivers. Their contracts end 
around march/april and only the old crew stays. They 
mostly keep the runaway safe and do some general clean-
ups like cleaning up the snow and cutting grass.

The equipment used around the airport is different 
than anything you’ll see on the streets. Mostly – it’s much 
bigger. To clean runaway 45 meters wide you need a ma-
chine that wouldn’t fit the streets. Gdańsk Airport is plan-
ning to buy one more of these devices. The reason is sim-
ple. More planes and shorter breaks between the flights. 






