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JACEK ROZENEK

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

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

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

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

to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

E N G L I S H T E X T

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

to impress others. And 
when he knows some-

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

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

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

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering 

round different media he 
has learnt that know-

ledge is not useful. It is 
not even recommended. 

Besides, is it only the 
case with the media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

FOT. MAT. PRASOWE

E N G L I S H T E X T

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

a gift. The only thing 
he likes more than 

writing is meeting other 
people. He also likes 

being on the road, buying 
albums in stores (not 

online), tomato soup and 
convertibles. Two wise 

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

about the world.

W NUMERZE / THIS ISSUE

PISZĄ DLA NAS

WOJCIECH 
KUCZOK

Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 

fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się 
tą filmową, co miesiąc 
polecając jeden obraz 

wart obejrzenia. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

 

E N G L I S H T E X T

A writer, screenwriter, 
caver, columnist and 

soccer fan. A winner of 
the Nike Literary Award. 
A man of many passions. 
He will share one of them 

with us recommending 
one picture worth seeing 

every month.







ZDJĘCIA
Monika Szałek

Gdyby postanowił w programie telewizyjnym skakać 
do wody z nagim torsem portale plotkarskie rozpaliłby 
się do czerwoności. Ale on nie chce. Radzimir Dębski 
a.k.a. Jimek woli być kompozytorem zamiast twarzą.

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
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ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

MAKE-UP
Anna Stelmaszczyk
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Moje koleżanki kazały ci przekazać,  
że cię kochają.
Z wzajemnością!

Za co można cię kochać?
Za co? Yyy...

Trudne pytanie, co?
Takie... dziewczęce? Wydaje mi się, że… naj-
pierw trzeba samemu mieć miłość w sercu… 
żeby móc kogoś innego tą miłością obdaro-
wać. Ta dam! Wybrnąłem.

Odnajdujesz się w szołbiznesie?
Nie wiem czy się odnajduję, bardziej obser-
wuję czasem z daleka, czasem z bliska. Już 
w zasadzie od dziecka, bo bawiłem się bez-
trosko w studiach nagraniowych, kulisach, 
garderobach, nikt na mnie nie zwracał uwagi, 
a jednocześnie obserwowałem to wszystko 
od środka. Najfajniejszą rzeczą, która z tego 
wynika jest to, że mnie do tego samego 
szołbiznesu nie ciągnie tak zwierzęco. Moja 
ciekawość jest kompletnie zaspokojona. Przez 
to, że zdaję sobie sprawę z plusów i minusów 
branży, wiem też co w nim jest dla mnie i co 
jest kompletnie nie dla mnie. I tak się tułam 
pomiędzy szoł i nie-szoł, ostatnio nawet 
mniej, niż bardziej.

Dlaczego pomiędzy?
To, co spowodowało największe doładowa-
nie zainteresowania moją osobą i tej „szoł-
biznesowości” wydarzyło się nagle i w dość 
niespodziewanej skali. Musiałem podjąć 
szybką decyzję – mogłem skręcić wtedy 
z toru, który obrałem sobie wcześniej, albo 
iść dalej. Kompozytor to mój zawód od pa-
runastu lat. Mogłem popłynąć z falą, ale nie 
zrobiłem tego. Odrzuciłem kilka świetnych 
propozycji, po których byłbym bardziej 
znany, dałyby mi możliwość funkcjonowa-
nia w mediach o wiele bardziej, niż obecnie. 
Dlatego mniej niż bardziej.

To jest z góry ustalona taktyka, że  
jeśli jakaś propozycja nie do końca 
współgra z twoim pomysłem, to od  
razu idzie do śmietnika?
Nie zawsze. Mogłem zaistnieć w telewizji, bo 
dostawałem propozycje udziału w różnych 
wydarzeniach i to były fajne pomysły, ale 
zbiłyby mnie z tropu. Poszedłbym w innym 
kierunku, funkcjonowałbym jako twarz, a ja 
strasznie lubię pracować w telewizji czy filmie 
po cichu, z drugiej strony kurtyny. Moim 
zawodem jest pisanie muzyki. Wole pisać 
muzykę do reklam niż w nich być. Pisać mu-
zykę do filmów, telewizji czy być kimś, za kim 
się chodzi, robi zdjęcia? W skrócie – wskoczyć 
w wir szołbiznesu to dosłownie jak skoczyć 
w publiczność na koncercie i dać się ponieść 

ludziom. Są ludzie, którzy o tym marzą, a mi 
się wydaje, że na początku jest fajnie, ale po-
tem się traci kontrolę na swoim losem. U każ-
dego będzie to wyglądać inaczej. W każdym 
razie lądowanie z całą pewnością do miłych 
nie należy. Dlatego najlepiej ostrożnie.

Kiedy wygrałeś konkurs na remiks 
piosenki Beyonce i zaistniałeś 
w mediach, portale plotkarskie oszalały 
na twoim punkcie, wszędzie był Radzimir 
Dębski, „ciacho”, „przystojniak”, „hot”. 
Ale nikt nie skupił się na tym, co robiłeś 
jako kompozytor.
Znam prawidła, które rządzą szołbiznesem, 
rozumiem też ludzi, którzy go tworzą i nie 
mam im niczego za złe – dają ludziom to, 
co ich interesuje. Z drugiej strony czasy, 
które obserwowałem jako chłopiec, były 
trochę inne. Moja mama wygrała dwa naj-
ważniejsze w kraju festiwale, była znana, 
cały czas ktoś coś od niej chciał, ale bez 
przesady, paparazzich wtedy nie było. Do 
tej pory myślałem, że jedyne zdjęcia, jakie 
paparazzi robią, to ustawki, a tymczasem 
okazało się, że oni mają sposoby. Kilka razy 
udało mi się podejść do fotografa, pogadać, 
jakoś mgliście wytłumaczyć, że słaby ze 
mnie gwiazdor i że to niespecjalnie moja 
bajka i ku mojemu zdziwieniu wielokrotnie 
moja prośba została uszanowana. Niektórzy 
oczywiście nie uszanowali, a innych jeszcze 
nawet nie zauważyłem zza przyciemnionej 
szyby. Zastanawiam się, czy ten rodzaj 
rozgłosu jest potrzebny, czy nie. Prawda 
chyba znowu leży po środku. Muzyk, artysta 
musi dotrzeć do ludzi, znaleźć publiczność, 
inaczej zwariuje. Nie wiem czy dobrze po-
stępuję, czas to oceni. Najłatwiej by mi było, 
gdybym wydał płytę od razu po Beyonce. 
Jakakolwiek by nie była to sprzedałaby się 
świetnie po prostu na fali popularności.

A jakbyś jeszcze wystąpił w programie, 
skakałbyś do wody z gołą klatą...
Miałem to szczęście, że dostawałem sensow-
ne propozycje i aż mi było czasem głupio je 
odrzucić. Mogę sobie pluć w brodę. Ale był 
powód, dla którego nie poszedłem do tych 
programów i nie wydałem płyty na szybko. 
Czasami jest tak, że muzycy się po jakimś 
czasie wstydzą się jakiejś części swojego życia 
artystycznego – starego wizerunku, jakiejś 
piosenki... Przez to, że znam te mechanizmy 
od dziecka wiedziałem, że nie chcę popełnić 
tego błędu, zrobić czegoś, pod czym nie będę 
się chciał za dziesięć lat podpisać. 

Lubisz sobie popożyczać różne  
światy – muzykę poważną powiązać 
z muzyką rozrywkową, raz z popem,  
raz z rapem, raz z elektroniką.

Trafiłeś w dziesiątkę – przemyt, jak to nazy-
wam, to jest absolutnie moja idea, mój „izm” 
i jedyna plakietka, z którą się utożsamię. 
Robienie swoich przeróżnych rzeczy jest 
dla mnie powietrzem, a żeby uzyskać swój 
własny smak muszę wrzucić do garnka róż-
ne składniki. Wiadomo, że muszę przy tym 
korzystać z czegoś, co już istnieje – nie da 
się tworzyć nowych kolorów bez pigmentów. 
Staram się podróżować stylistycznie, bo 
zawsze miałem duży problem z przynależno-
ścią do jakiejś stylistyki. I w szkole, i po szko-
le, wieczorami, rano – nie przynależałem. 
Dzieci w szkole muzycznej ćwiczą klasykę 
i słuchają np. hip-hopu. Większość ma takie 
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rozdwojenie jaźni. U mnie to było roztrojenie 
albo i więcej, bo słuchałem hip-hopu, rodzi-
ce mnie karmili jazzem, w szkole klasyka. 
Wtedy takie rzeczy się nie mieszały. A dzisiaj 
miesza się wszystko. To jest nasza epoka.

Jak sytuacja z płytą?
Płyta jest niezmiennie najważniejszą dla 
mnie rzeczą. Chcę ją wypuścić z rąk jak 
tylko będzie gotowa. To dość dziwna rzecz.

Kiedy możemy się jej spodziewać?
Myślę, że jeszcze w tym roku. Kiedy ją 
skończę będzie jeszcze potrzebowała tro-
chę czasu, żeby wyjść. Trzeba też myśleć 

Robienie swoich 
przeróżnych 

rzeczy jest dla 
mnie powietrzem, 

a żeby uzyskać swój 
własny smak muszę 
wrzucić do garnka 

różne składniki. 

o obranej strategii komercyjnej, której 
wdrożenie czasami trwa nawet pół roku.

Czy w zeszłym roku też nie mówiłeś, że 
płyta się ukaże w 2014-tym?
Tak mówiłem i w zasadzie cały projekt się już 
zaczął w zeszłym roku. Ukazały się trzy single 
i trzy teledyski do nich, co też było dla mnie 
ważne. Zależy mi też na tym, żeby te wszyst-
kie rzeczy miały odpowiednią siłę oddziały-
wania, nie chciałbym ich rozwadniać.

Co ten album zmieni w twoim życiu?
Prawdopodobnie nie będę czuł już wewnętrz-
nego obowiązku pracowania kompletnie 



sam. Album powstał w mojej głowie kiedy 
miałem 13 lat. Wymyśliłem tytuł „The best 
of” jako najlepszy tytuł na debiut nikomu 
nieznanego młodego człowieka. Chciałem 
w nim ten pluralizm stylistyczny, schizo-
frenię i wielokolorowość pokazać, trochę 
się wyżyć, zrobić przeciąg. Tej koncepcji 
nie zmieniłem. Ale jednym z czynników, 
który był dla mnie bardzo ważny, było żeby 
wszystko zrobić absolutnie sam.

Czyli po tym, jak tę płytę wydasz i się 
nią nacieszysz, będziesz pracował już 
tylko z innymi?
Nie tylko, ale już będę mógł. Czekaj, coś mi się 
przypomniało. Ostatnio czytałem o Tolkienie 
– miał problem z perfekcjonizmem, z czasem 
pracy nad danym dziełem. Oczywiście nie po-
równuję się do niego, ale jest to przykład czło-
wieka, który pracuje po swojemu. Kieślowski 
mawiał z kolei, że nie ma czegoś takiego jak 
skończony film, jest taki, który ci w pewnym 
momencie wyrwą z rąk. A ja mam trochę per-

fekcjonistyczne podejście do tego projektu. 
Dalej będzie po prostu łatwiej. Mam wszystko 
zaplanowane, bo wszystko sobie wymyśliłem 
w wieku 13 lat. Na początku jest album „The 
best of”, który jest polistylistyczny, zróżnico-
wany, schizofreniczny i różny. Jest kompila-
cją tego, co będzie później – artyści wydają 
płyty „the best of” jako podsumowujące ich 
dokonania z różnych lat na koniec kariery, 
a ja to robię na początku. Potem będę mógł 
robić spójne albumy, które da się sprzedać, 
nazwać, opisać, bo będę miał kompletny luz 
artystyczny. Gdybym na początku wydał pły-
tę elektroniczną, poważną albo hip-hopową, 
to już zawsze byłbym z nią kojarzony i z każdą 
kolejną musiałbym skręcać z tej stylistyki. 
A tak, pójdę przez chaszcze, po swojemu, 
samym środkiem. Nie ma drzwi, więc muszę 
je wybić. Daj mi na to chwilę (śmiech).

Skoro pierwszą płytę nazwałeś  
„The best of” to drugą powinieneś  
nazwać „Greatest hits”.
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Muszę cię zmartwić – wszystko jest już 
zaplanowane. Zrobię kiedyś popową płytę 
z imprezowymi kawałkami i będzie miała 
taki tytuł. Więcej ci nie zdradzę, ale takie 
hity z satelity mam już zapisane w kajecie.

Kajet masz od 13 roku życia, w tym  
roku kończysz 28 lat...
Nie żartuję. Mam taki zeszyt, w tej chwili 
ma cyfrową postać, gdzie spisuję pomysły, 
notuję melodie, fragmenty tekstów, pomy-
sły na teledysk, wszystkie tytuły, koncep-
cje, patenty, rozwiązania. Z tego finało-
wego, najwęższego gardła tych pomysłów 
mam w tej chwili na płytę jakieś 65 kawał-
ków, którym już niedaleko jest do końca lub 
są już skończone. No i teraz weź to sprzedaj! 
I tutaj masz najlepszy przykład tego, jakim 
jestem sprzedawcą – chu***wym.

Te 65 kawałków zrobionych w ciągu 
15 lat zapewnia ci kupę pracy na ile 
najbliższych lat? 10?
Mam plany do końca moich dni. Nie będzie 
tak, że nie będę wiedział czym mam się zająć. 
Gdybym sam sobie nie zlecał rzeczy do zro-
bienia to nie byłoby tego wywiadu. To, że tu 
dotarłem, to jest efekt tego wymyślania sobie 
spraw do załatwienia. W wolnym zawodzie 
trzeba być swoim własnym szefem.

Jak bardzo dokładnie masz rozplanowaną 
przyszłość?
Bardzo, ale podchodzę do niej ze spokojem 
i poczuciem tego, że wszystko przyjdzie 
w swoim czasie. Odczuwam jednocześnie 
pewnego rodzaju niepokój codzienności po-
łączony ze spokojem o przyszłość. Niepokój 
mikro, spokój makro. Nie śpię po nocach, 
robię dużo, do wszystkiego podchodzę z ta-
kim samym pietyzmem i tak samo ciężko 
pracuję nad każdym kolejnym projektem. 
Nigdy mi nie wystarcza, jestem ciągle nieza-
spokojony, głodny. Wydaje mi się, że szczę-
ście w życiu zależy od oczekiwań. Trzeba 
się z nimi mierzyć. Zawsze się czegoś chce, 
ale szczerze szczęśliwym będziesz wtedy, 
kiedy nie będziesz tego oczekiwać, a nad 
tym pracować. Nikt mi nigdy nie wierzy jak 
to mówię. A patrz – najlepszy przykład to 
moja akcja z Beyonce. Robię coś komplet-
nie nie mając oczekiwań, ale pracuję nad 
tym dzień i noc. Przez tydzień.

Gdyby ci teraz padł dysk i straciłbyś swój 
folder z pomysłami i tymi 65 piosenkami 
– co byś zrobił?
A widzisz. Muszę iść zrobić backup.

Nie, nie wykręcaj mi się. Jakby ci padł 
dysk i nie miałbyś backupu, stracił 
wszystko na amen, to co?



W sumie… bardzo dużo rzeczy pamiętam, 
więc sporo udałoby mi się odtworzyć.   
Może bym nawet szybciej tę płytę skoń-
czył? (śmiech). 

Pełen tekst dostępny na Anywhere.pl  

Specjalne podziękowania dla BĄTĄ  
(www.jedzenie-picie.pl) za udostępnienie 
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej. 

E N G L I S H T E X T

Through thicket, right in the 
middle, in his own way
If he decided to jump into water with 
a naked torso in a television programme, 
tabloids would buzz with excitement. 
But he doesn’t want to. Radzimir 
Dębski a.k.a. Jimek prefers to remain 
a composer and save face.

My female friends wanted me to tell you 
they love you.
And it’s mutual!

What can you be loved for?
What for? Hmm...

A difficult question, isn’t it?
It’s kind of... girlish? I think that... first you need 
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to have love in your own heart... to be able to 
give this love to others too. Ta-dah! I did it!

How do you make it in show business?
I don’t know if I’m actually in show business; 
I sometimes watch it from the distance, 
sometimes from close up. I’ve been doing that 
since I was a child. I used to play cheerfully in 
recording studios, in the wings and in ward-
robes, and I didn’t attract anyone’s attention. 
This way I could observe everything from the 
inside. The best thing that results from all 
that is that I’m not drawn to this whole show 
business so irresistibly. My curiosity has been 
satisfied completely. This is why I now realize 
the advantages and disadvantages of the in-
dustry and know what’s in it for me and what’s 
definitely not for me. And that’s how I wander 
between show and non-show business, though 
I’ve been recently wandering less.

Why between?
What caused the biggest increase in inter-
est in me and the biggest increase in this 
whole show-business sphere happened 
suddenly and to quite an unexpected 
degree. I had to make a quick decision. 
I could turn off the path I’d taken before 
or move forward. I’ve been a composer for 
more than ten years. I could swim with the 
current, but I didn’t do it. I rejected several 
excellent offers that could make me more 

famous and give me a chance to be much 
more present in the media than I am now. 
This is why I wander less.

Is it a predetermined tactic that when an 
offer doesn’t directly correspond to your 
idea you throw it away immediately?
Not always. I could become popular in TV 
because I was offered participation in various 
events, and they were nice things, but they’d 
confuse me. I’d take a different direction, I’d 
start functioning just as a face only. In fact, 
I really like working in TV or films on the qui-
et, on the other side of the curtain. My profes-
sion consists in writing music. I prefer writing 
music to advertisements to performing in 
them. Should I write music to films and TV or 
become someone who’s followed and taken 
photos of? In short, throwing oneself into the 
hurly-burly of show business is literally like 
throwing oneself into the public on a concert 
and letting people carry you. There are people 
who dream about it, and I think it’s nice in 
the beginning, but you soon lose control over 
your own fate. It’s different for everyone. Any-
way, landing is certainly far from pleasure. 
Which is why you have to be careful.

When you won the competition for 
the best remix of Beyonce’s song and 
appeared in the media, tabloids went 
crazy about you. Radzimir Dębski 
described as “hot” and “a hunk” was 
everywhere. But no one actually focused 
on what you were doing as a composer.
I know the rules that govern show business 
and understand people who create it. I hold 
no grudge against them, they just give 
others what they’re interested in. On the 
other hand, the times I was observing as 
a boy were a bit different. My mum won two 
most important festivals in the country, 
she was famous, everyone wanted some-
thing from her all the time, but let’s not 
exaggerate, there were no paparazzi then. 
I so far thought that the only photographs 
the paparazzi take are set up, but it actually 
turned out they have their methods. I man-
aged to approach photographers several 
times, talk to them and somehow explain 
that I’m a poor celebrity and that it’s not 
exactly my cup of tea. And much to my 
surprise my requests were often honoured. 
Some of the photographers of course didn’t 
honour them, and others couldn’t be even 
noticed from behind tinted windows. 
I wonder whether such a kind of fame is 
needed or not. The truth is probably some-
where in between. A musician, an artist 
needs to reach out to people, find his or 
her audience. Otherwise, they will go mad. 
I don’t know if I behave well. Time will tell. 
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It would be easier for me if I released my 
album right after Beyonce. Whatever it 
would be like, it would sell perfectly simply 
on the rising tide of popularity.

And if you performed in a TV show and 
jumped into water with a naked chest...
I was fortunate enough to be given only sen-
sible proposals, and I was sometimes even 
embarrassed to reject them. I might kick 
myself, but there was a reason why I didn’t 
take part in those programmes and why 
I didn’t release the album quickly. It often 
happens that after some time musicians be-
come ashamed of some part of their artistic 
lives, for example their old image, songs... 
And because I’ve known these mechanisms 
since I was a child, I knew I didn’t want to 
make this mistake, do something I wouldn’t 
like to sign under ten years later.

You like borrowing various worlds for 
yourself and combining classical music with 
light music like pop, rap or even electronics.
You hit the bull’s eye. Smuggling, as I call it, 
is absolutely my idea, my “-ism” and the only 
label I identify with. Doing various things is 
like air to me. And to get my own taste, I need 
to put various ingredients into the pot. It’s 
obvious I have to use something that already 
exists to do it; you can’t create new colours 
without pigments. I try to travel across differ-
ent styles because I’ve always found it very 
difficult to belong to one of them only. I didn’t 
belong to any at school or after school, at 
night or in the morning. Children attending 
music schools learn how to play classical mu-
sic but listen to hip-hop for example. Most of 
them have such a split personality. My person-
ality was split into three or even more parts 
because I was listening to hip-hop, my parents 
fed me with jazz, and there were the classics 
at school. Such things mixed for me then. And 
today everything mixes. That’s our era.

How is it going with the album?
The album has been invariably the most 
important thing for me. I’d like to release it as 
soon as it’s ready. It’s quite a strange thing.

When can we expect it?
I think that you’ll hear it this year. When 
I finish it, it will still need some time come 
out. I have to think about the commercial 
strategy I’ve adopted too. It can sometimes 
take even half a year to implement it.

Didn’t you say last year that the album 
would be released in 2014?
Yes, I did, and in fact the whole project be-
gan last year. Three singles and three video 
clips to them appeared, which was also im-

portant for me. I really want all these things 
to have the appropriate power of influence, 
I wouldn’t like to weaken them.

What is the album going to change  
in your life?
I probably won’t feel the internal obligation 
to work completely alone any more. The 
album was produced in my mind when 
I was 13. I came up with the title The Best of 
as the best title for a debut of a completely 
unknown young man. I wanted it to con-
tain this stylistic pluralism, schizophrenia 
and multicolourism. I wanted to blow off 
steam and create a draught. And I haven’t 
changed that concept. But one of the fac-
tors that were of great significance to me 
was to make it all on my own.

So after you have put this album out and 
enjoyed your success, you will focus solely 
on cooperation with others?
Not solely, but I’ll be able to do it then. Wait 
a minute, I remembered something. I’ve been 
reading about Tolkien recently. He had a prob-
lem with perfectionism and the amount of 
time spent on working on one piece. I obvious-
ly don’t compare myself to him, but he’s an ex-
ample of a man who does everything his own 
way. And Kieślowski used to say that there’s 
no such thing as a finished film, there’s only 
a film that they snatch from your hands at 
some point. And I have a slightly perfectionist 
approach to this project. It will simply become 
easier then. I’ve got everything planned out 
because I came up with all that at the age of 13. 
In the beginning, there is The Best of, which is 
a polystylistic, diverse, schizophrenic and var-
ied album. It is a compilation of what’s going 
to be there later. Artists release “the best of” 
albums as summaries of their achievements 
from the previous years towards the end of 
their careers. I do it at the beginning. Then I’ll 
be able to make coherent albums that can be 
sold, named and described as I will enjoy total 
artistic freedom. If I released an electronic, 
classical or hip-hop album in the beginning, 
I’d always be associated with it, and I’d have to 
turn off this style on each subsequent record. 
And this way I’ll move through thicket, right 
in the middle, and I’ll do it my way. There’s no 
door so I have to smash it. Give me a moment 
for that. (Laughs)

You named your first album The Best 
of so the second one should be called 
Greatest Hits.
I must upset you, everything’s planned 
out. I’ll make a pop album with party songs 
one day and give it such a title. I won’t say 
anything more, but I’ve got such cool hits 
written down in my notebook already.

You’ve had the notebook since you were 
13, and you’ll be 28 this year...
I’m not joking. I have such a notebook. It’s 
been digitized now, and I use it to write 
down my ideas, melodies, lyrics, ideas for 
video clips, all titles, conceptions, recipes, 
solutions. I have about 65 songs from this 
final, narrowest circle of ideas at the mo-
ment. Some of them will be ready soon, 
others have already been finished. Now 
tell me, how should I sell all that? You’ve 
got the best example of what kind of seller 
I am, a fu***ing bad one.

How many nearest years will you spend 
working on those 65 pieces made within 
15 years? 10?
I’ve got plans to the end of my days. Having 
nothing to do won’t happen to me. If I wasn’t 
commissioning myself to do things, we 
wouldn’t be having this interview now. I’ve 
reached this place precisely as a result of the 
fact that I’ve been thinking up tasks to do. As 
a freelancer, I have to be my own boss.

How detailed is your plan for the future?
It’s very detailed, but I approach my future 
with calmness and belief that things hap-
pen when time comes. At the same time, 
I feel a kind of anxiety about the present 
combined with confidence about the fu-
ture. Micro anxiety and macro confidence. 
I don’t sleep at nights, do various things, 
approach everything with the same rever-
ence and work equally hard on every proj-
ect. I never get enough, I’m always unsatis-
fied and hungry. I think that happiness in 
life depends on our expectations. You have 
to face them. You always want something, 
but true happiness comes when you stop 
expecting something and start working on 
it. No one believes me when I say that. But 
look, my event with Beyonce is the best 
example. I do something without any ex-
pectations whatsoever, but I work on it day 
and night. For a week.

If your disk broke down and you lost 
your folder with all the ideas and your 
65 songs, what would you do?
You’re right! I have to go and make a back-
up copy.

No, no, don’t weasel out. If your disk 
broke down and you had no backup  
and lost completely everything, what 
would happen?
Well... I remember lots of things so I’d manage 
to reconstruct a great deal of that. Perhaps I’d 
even finish my album sooner? (Laughs)

For the whole interview see Anywhere.pl. 
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W Toledo byłem dotychczas raz. Obiecałem sobie, że będę 
wracał. Póki co mogę wracać w myślach. Oto, co pamiętam.

TEKST I ZDJĘCIA
Jakub Milszewski
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N
iespecjalnie pamiętam dworzec 
autobusowy w Toledo, a przecież 
musiałem na nim wysiąść. 
Pamiętam dworzec w Madrycie, 

na którym wsiadałem do autobusu, 
pamiętam sam autobus i widoki z okna. Nie 
pamiętam końca drogi, a każda droga ma 
dwa końce. Pamiętam za to spory i zadbany 
park, który rozciąga się zaraz pod murem 
z czerwonej cegły otaczającym starą część 
Toledo. Pamiętam, że leżałem w nim na 
trawie i obserwowałem ptaki. Byłem 
zestresowany, bo za chwilę wyjeżdżałem 

z Toledo, a nieco później opuszczałem 
w ogóle Hiszpanię. Byłem też nieco 
zmęczony, bo szwędałem się po ciasnych 
uliczkach starego Toledo w palącym słońcu 
przez dobre kilka godzin.

Zanim jednak rozłożyłem się w par-
ku musiałem wysiąść z tego autobusu 
z Madrytu. Gdziekolwiek by to nie było, to 
dotarłem do bramy starego miasta chyba 
dość szybko. Wspinałem się pod górę 
dzielnie, a gdzieś w dole wiła się rzeka Tag, 
o której istnieniu jeszcze nie miałem wtedy 
pojęcia. Po mojej prawej stronie piętrzyły 

Pamiętam za to spory 
i zadbany park, który 
rozciąga się zaraz pod 

murem z czerwonej 
cegły otaczającym 
starą część Toledo. 

Pamiętam, że leżałem 
w nim na trawie 

i obserwowałem ptaki. 
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się zabytkowe budynki z czerwonej cegły, 
a dwa wybijały się na tle nieba szczególnie – 
zamek Alkazar i katedra. Kiedy odwróciłem 
się w lewo widziałem morze (chyba przesa-
dzam – jezioro) dachów. W Toledo mieszka 
ponad 90 tysięcy osób, ale w okolicy starego 
miasta tego nie widać. Jeśli gdzieś toczy 
się życie typowe dla sporego miasta, przez 
zakorkowane ulice przebiegają nerwowo 
zestresowani panowie w garniturach i z ne-
seserami, to gdzieś w dole. Tutaj, na wzgó-
rzu, Toledo jest synonimem ciszy. Chyba że 
nadejdzie sezon turystyczny. Wtedy Toledo 
jest synonimem turystów.

Turyści przejmują władzę nad miastem 
latem. Ale wiosna oddaje Toledo w ła-
skawe ręce mieszkańców. Powiedzieć, 
że życie w tym czasie toczy się tu bardzo 
niespiesznie to nie powiedzieć nic. To 
być może jedno z ostatnich miejsc na 
świecie, w którym mieszkańcy wychodząc 
z domów by załatwić codzienne sprawunki 
zatrzymują się na ulicach, rozmawiają 
ze sobą i to raczej nie o wielkiej polityce, 
wydarzeniach po drugiej stronie świata, 
najnowszych trendach czy premierach ki-
nowych. Rozmawiają o prawdziwym życiu. 
A prawdziwe życie toczy się tu w zakamar-
kach, nie na placach. Nawet weselnicy, 
którzy opuszczali świątynie otaczając 

piękną pannę młodą i zakochanego w niej 
pana młodego niespiesznie przemykali do 
jednego z ogrodów, by we własnym gronie 
cieszyć się nową rodziną.

Dosłownie za rogiem od świątyni 
swój malutki lokal otworzył Niemiec. 
Nie pamiętam jego imienia, pamiętam, 
że miał na przedramieniu wytatuowany 
słynny logotyp Route 66. Wewnątrz lokalu 
znalazło się miejsce na dwa stoliki i lodów-
kę z napojami i lodami. Na zewnątrz było 
znacznie przyjemniej. Dwa nieduże stoliki 
były osłonięte wielkimi parasolami. Przy 
jednym z nich samotnie popijając calimo-
cho siedział starszy pan. Przepraszam, 
nie samotnie – w klatce, którą postawił 
obok swojego krzesła, na metalowym 
drążku raźno podskakiwał sobie kanarek. 

Śpiewał przy tym tak głośno, że chwilami 
nie słyszeliśmy siebie nawzajem, a nie 
mogliśmy podnosić głosu. Jakoś nie wy-
padało. W Toledo czuliśmy się trochę jak 
w kościele. Może to przez te wysokie mury 
z czerwonej cegły?

Paradoksalnie, dzięki przeniesieniu 
w 1561 roku stolicy do Madrytu, Toledo 
zachowało swój urok i nie zamieniło się 
w nowoczesną metropolię. Dzięki temu jest 
dziś tętniącym życiem ośrodkiem turystycz-
nym i centrum kultu religijnego. W samym 

Turyści przejmują 
władzę nad miastem 

latem. Ale wiosna 
oddaje Toledo 
w łaskawe ręce 
mieszkańców. 
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pięknie zachowanym starym centrum 
miasta nie uświadczy się nawet cienia nowo-
czesnej zabudowy. Wszystko, co powstało 
w ciągu ostatnich kilkuset lat, powstało za 
murami ochraniającymi starówkę. 

Cała toledańska starówka jest jednym 
wielkim zabytkiem i w całości została 
wpisana na stosowną listę UNESCO. 
Nad nią górują jednak dwa najbardziej 
charakterystyczne budynki – Alkazar, 
czyli XI-wieczna twierdza, wybudowana 
na samym szczycie wzgórza, na którym 

powstało Toledo, oraz XIII-wieczna 
katedra, zbudowana tuż przy niewielkim 
placyku. Zapraszamy na wycieczkę.

E N G L I S H T E X T

I remember Toledo
I’ve visited Toledo only once. I promised 
myself to return there. For the time being 
I can return to Toledo in my thoughts. 
Here’s what I remember.

I barely remember the bus station in Toledo, 
and yet I must have got off there. I remem-
ber the station in Madrid, where I took the 
bus, I remember the bus itself and the views 
from the window. But I don’t remember the 
end of the road, although each road begins 
and ends somewhere. I remember quite 
a large and neat and tidy garden spreading 
right below a red-brick wall that surrounds 
the old part of Toledo. I remember lying 
there on the grass, watching the birds. 
I was stressed because I was about to leave 
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Toledo in a moment and the whole Spain a bit 
later. I was also a bit tired as I’d been loitering 
around the narrow streets of the old Toledo in 
burning sun for good several hours.

But before I lay down in the park, I must 
have got off that bus from Madrid. Wherever 
it was, I think I reached the gates of the old 
town quite fast. I was climbing up the hill 
courageously, with the Tagus river winding 
somewhere below, which I didn’t even know 
about then. Historic buildings of red brick 

were rising up to my right, and two of them 
were definitely standing out against the blue 
sky: the Alcázar and the Cathedral. When 
I turned left, I saw a sea (or perhaps I’m just 
exaggerating) of rooftops. More than 90 
thousand people live in Toledo, but it’s not 
visible around the old town. If there is any life 
typical of larger cities in Toledo, with men 
wearing suits and holding briefcases who 
nervously run down jammed streets, it has 
to be somewhere farther. Here, on the hill, 

Toledo is a synonym for silence. Unless it’s the 
height of the tourist season. Then Toledo is 
a synonym for tourists.

Tourists take control over the city in the 
summer. But the spring hands Toledo over 
to its inhabitants. To say that the pace of 
life is unhurried here would be a massive 
understatement. It’s perhaps one of the few 
places left in the world whose inhabitants, 
once they leave home to do the shopping, stop 
every once in a while in the street to talk. And 
they don’t talk about global politics, events 
happening on the other side of the world, the 
latest trends or movie premieres. What they 
do talk about is real life. And they lead their 
real lives in silence, not in noisy squares. Even 
wedding guests who were leaving the church 
gathered around the beautiful bride and 
the enamoured groom were slowly heading 
towards one of the gardens so that they could 
enjoy the new family on their own.

There was a small restaurant opened by 
a German right around the church corner. 
I can’t remember his name, but I remem-
ber that he had the famous Route 66 logo 
tattooed on his forearm. Inside there was 
just enough place to house two tables and 
a fridge with ice-cream and beverages. But it 
was much more pleasant outdoor. Two small 
tables were sheltered with huge umbrellas. 
An old man was sitting at one of them alone, 
drinking calimocho. Well, maybe he wasn’t 
so alone after all because there was a cage 
standing next to his chair with a canary 
jumping merrily inside on its perch. And 
the bird was singing so loudly that at times 
we couldn’t hear one another, especially as 
we couldn’t raise our voices. It simply didn’t 
seem right. Toledo made us feel as if we 
were in a church. Perhaps it was because of 
these high red-brick walls?

Paradoxically, thanks to the fact that 
in 1561 the capital was moved to Madrid, 
Toledo has not lost its charm or changed 
into a modern metropolis. This is why it 
is still a religious cult centre and a tourist 
resort pulsating with life. You will not find 
even the smallest trace of modern buildings 
in the city centre, which has been preserved 
with all its beauty to this day. Everything 
that was constructed during the last several 
hundred years is located beyond the walls 
protecting the old town.

And the whole Toledo old town is one 
great monument, declared as a whole 
a World Heritage Site by UNESCO. Its two 
most characteristic buildings tower above 
the whole city: the Alcázar, a fortification 
built in the 11th century at the top of the hill 
Toledo was established on, and the 13th-cen-
tury Cathedral, placed right next to a small 
square. Take a trip to Toledo.
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N
a narty latamy cały rok. Wiosną 
nawet w Tatrach śnieżne 
ekstremum, góry pospiesznie 
próbują z siebie zrzucić 

warstwy śniegu z całej zimy dociążone 
kwietniowymi opadami – wiosną chodzą 
w górach najgorsze z lawin – gruntówki; 
zlodowaciałe, ciężkie masy zdzierają zbocza 
do samej ziemi i tratują wszystko co 
napotkają na swej drodze. Lawina bywa 
żywiołem malowniczym, jeśli ją podziwiać 
z bezpiecznej odległości – jednakowoż, jest 
żywiołem na tyle nieokiełznanym, że 

trudno tę bezpieczną odległość oszacować. 
Szwedzkie małżeństwo z dwójką dzieci 
– bohaterowie „Turysty” Rubena Oestlunda 
– doświadcza żywiołu w kluczowej, niesłycha-
nie efektownej scenie filmu, a potem, zaiste 
lawinowo przeżywa kolejne etapy kryzysu 
związku. Oestlund to w tej chwili najbardziej 
obiecujące nazwisko kina europejskiego, 
godny następca Ingmara Bergmana, choć 
robi swoje filmy lżejszą ręką – doprawiając je 
inteligentną ironią. Ta historia zimowych 
wakacji w alpejskim kurorcie dorównuje 
„Scenom z życia małżeńskiego”, ale 
opowiedziana jest z poczuciem humoru, 
którego wielcy mistrzowie kina mogliby 
młodemu Szwedowi pozazdrościć, zaś 
finałem zachwyciłby się sam Luis Buñuel. 
Oestlund zaczynał od dokumentów 
o sportach zimowych, ma znakomitych 
operatorów, zatem poza strawą duchową 
dostajecie jeszcze gwarancję najpiękniejszej 
zimy w historii kina. Kto przegapił w kinach, 
niech czym prędzej naprawi swój błąd 
– „Turysta” jest lekturą obowiązkową nie 
tylko dla narciarzy – kinomanów!

E N G L I S H T E X T

Tourist – Ruben Östlund

We go skiing all year round. There is a snow 
extreme in spring in the Tatras. Burdened 
with April falls, the mountains hurriedly 

try to shake snow from the whole winter 
off themselves. The worst avalanches 
happen in the spring: frozen, heavy masses 
tear slopes off to the ground and trample 
everything in their path. Avalanches can be 
a picturesque element as long as they are 
admired from a safe distance. Still, they 
are uncontrollable enough to make it dif-
ficult to evaluate this distance. A Swedish 
couple with two children, the main charac-
ters of Ruben Östlund’s Tourist, experien-
ce the element in the crucial, absolutely 
spectacular scene of the film and then go 
through the next stages of their marital 
crisis. Östlund is currently the most pro-
mising name of the European cinema and 
a worthy successor to Ingmar Bergman, 
even though he makes as if lighter movies 
spiced with bright irony. The story of the 
winter holiday in an alpine resort equals 
Scenes from a Marriage, and yet great ci-
nema masters could envy the young Swede 
the sense of humour found in the movie, 
and Luis Buñuel himself would be certainly 
delighted with its ending. Östlund began 
his career with documentaries about win-
ter sports and has excellent cameramen so, 
apart from spiritual nourishment, what you 
can expect from the film is the most beauti-
ful winter in the history of the movies. And 
if you missed it in the cinema, be sure to 
correct your mistake. Tourist is a must for 
not only skiing moviegoers.

WOJCIECH KUCZOK
FOT. MONIKA SZAŁEK 

 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felie-

tonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzie-
lił się tą filmową, co miesiąc poleca-

jąc jeden obraz wart obejrzenia.
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Leszek Możdżer & Friends –  
Jazz at Berlin Philharmonic III

wyd. ACT

Trzecia pozycja serii zestawia koncertowo 
w każdym tego słowa znaczeniu słynne od 
dekady trio Możdżera z Fresco i Danielsso-

nem ze smyczkową wyobraźnią Atom 
String Quartet. Na początek Lutosławski, 

a potem zestaw kompozycji wszystkich 
uczestników wydarzenia, na którego 

unikatowość oprócz temperatury występu 
na żywo składa się przede wszystkim 

wyobraźnia muzyków w nowych dla nich 
artystycznych okolicznościach.

E N G L I S H T E X T

Leszek Możdżer & Friends –  
Jazz at Berlin Philharmonic III

released by ACT

The third item of the series masterfully 
combines the trio of Możdżer, Fresco and 
Danielsson, who have been famous for ten 

years already, with the stringed imagination 
of Atom String Quartet. The record begins 
with Lutosławski and moves on to a set of 

compositions by all the participants to the 
event. It owes its unique character to not 

only the temperature of live performance 
but most of all the imagination of the musi-

cians in their new artistic circumstances.

Modest Mouse – Strangers to Ourselves
wyd. Sony

Ten świetny album brzmi jak uwspółcze-
śniony sampler brzmień z całej kariery 
grupy, choć w kilku utworach Modest 

Mouse flirtuje wręcz ze szlachetniejszą od-
miana muzyki pop. Ani się obejrzeliśmy, 
a anarchistyczni muzycznie buntownicy 

stali się ikoną z gatunku i teraz zastanawia-
ją się w którą stronę zmierzać. Na tej płycie 

najwyraźniej jeszcze nie zdecydowali.

E N G L I S H T E X T

Modest Mouse – Strangers to Ourselves
 released by Sony

This excellent album is like a modernized 
sampler of sounds collected from the 

whole career of the group. Still, Modest 
Mouse devotes several songs to flirt with 
a nobler version of pop music. Before we 
could say Jack Robinson, the musically 

anarchistic rebels had become the icon of 
this kind of music and now wonder which 
way they should go. Clearly, they have not 
made up their mind on this album yet.

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO
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Courtney Barnett – Sometimes I Sit  
and Think, and Sometimes I Just Sit

wyd. Mystic

Brzmieniowo płyta osadzona jest w alter-
natywnym rocku początku lat 90-tych, 
choć wydaje się to być nie tyle świado-

mym nawiązaniem na przykład do swojej 
słynnej imienniczki, ile przekonaniem, że 

to najlepszy dostępny środek do wybra-
nego przez Courtney przekazu – humoru 
i wyraźnej niechęci do zbawiania świata. 

No i piękny blues na koniec.

E N G L I S H T E X T

Courtney Barnett – Sometimes I Sit  
and Think, and Sometimes I Just Sit

released by Mystic

As regards its sounds, the record is 
deeply set in alternative rock from the 

early 90s, although it seems not so much 
a conscious reference to for example its 

author’s famous namesake as a belief 
that it is the best means available for the 
message Courtney has chosen: humour 
and a clear aversion to saving the world. 

Plus beautiful blues to finish off.
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Po wywiadzie z Krystyną Stańko żałowałem tylko jednego. Nie włączyłem dyktafonu w czasie sesji 
zdjęciowej. Czterdzieści minut materiału przepadło. Całe szczęście, że drugie tyle (równie ciekawe) 
zostało na taśmie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek jazzowych opowiada 

nam, gdzie w jazzie znaleźć złoty środek i dlaczego uczy swoich uczniów krzyczeć.

ZDJĘCIA
Sylwester Ciszek

ROZMAWIAŁ
Mateusz Kołos

KRZYK, PISK,
C H R Z Ę S T

ENGLISH 
TEXT
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Oglądała pani „Whiplash”?
Oczywiście. Poszłam nawet z synem, który 
jest perkusistą.

I co? Zabrakło jazzu?
Szczerze mówiąc, nie oburzyłam się jak 
niektórzy muzycy. Dla mnie cała heca 
dotyczyła tam czegoś zupełnie innego, 
psychologicznego napięcia między uczniem 
a nauczycielem, destrukcyjnej siły ambicji. 
Oczywiście, bardzo przypadło mi do gustu 
ukazanie muzyki na pierwszym planie. Ale 
bez przesady, obszar jazzu nie został tam 
wykorzystany do ukazania samego jazzu.

Zdarzył się pani taki profesor jak Te-
rence Fletcher?
Na szczęście nie musiałam się z kimś 
takim konfrontować. Po seansie spo-
tkałam za to jednego z moich studentów 
i powiedziałam mu, że od teraz wszystko 
się zmieni (śmiech).

Jako wykładowca musiała pani inaczej 
patrzeć na obraz Chazelle’a.
Szeroka publiczność może rzeczywiście 
nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo 
praca muzyka jest wymagająca. Godziny 
wytężonej pracy, ćwiczenia, słuchania 
muzyki. W „Whiplash” możemy mówić 
o przerysowaniu, ale nie jest też powie-
dziane, że jeśli ktoś chce grać na perkusji, 
to siada i od razu wszystko mu wychodzi. 
Siłowanie się z jazzem bywa naprawdę 
ciężkie. Zresztą, nie tylko muzyka jest wy-
magająca. Muzycy bywają jeszcze bardziej.

W przeciwieństwie do muzyki nie 
wybaczają błędów.
Byliśmy kiedyś na koncercie Branfor-
da Marsalisa. W bandzie miał bardzo 
młodego perkusistę i dało się odczuć, że 
wszyscy członkowie zespołu bacznie go 
obserwują i czasem ostentacyjnie okazują 
niezadowolenie. Chłopak nie poddawał się 
i grał z wielkim oddaniem, ale nie powiem, 
żebym patrzyła na to z przyjemnością.

Podobno esencją jazzu jest wspólne 
muzykowanie.
Bo jest znacznie fajniejsze niż sytuacje, 
w których kilku belfrów strofuje ucznia.

Z jednej strony perfekcja wykonania, 
z drugiej jazzowy flow. Najlepiej  
jest pośrodku?
Każde działanie zakłada dążenie do dosko-
nałości, potrzebne jest także stałe polep-
szanie warsztatu. Prawda jest taka, że im 
więcej środków, tym bogatsza wypowiedź 
– ale wcale nie musi tak być. Bez strony 
emocjonalnej wysoki poziom wykonawczy 

pozostanie w sferze czczych popisów. 
Nikt nie lubi, gdy koncerty odgrywa się 
jak szkolne akademie. Odwrotna sytuacja 
też nie jest najlepsza. Trudno mówić o po-
locie, gdy nie ma dla niego konkretnych 
podstaw. Niektóre działania nazywane są 
awangardą, ale słysząc je mam wrażenie, 
że ktoś kto je tak nazwał nie zna historii 
muzyki, w tym historii jazzu i dlatego nie 
wie jak ciekawe i odważne rzeczy robiono 
już dawno temu. 

Ludzie bez warsztatu często mają więk-
szą siłę przebicia.
Ja zazdroszczę ludziom takiej brawury! 
Niestety często pomieszanej z brakiem po-
kory. Im więcej się uczę, tym więcej mam 
rzeczy do nauki. Paradoks, ale tak jest.

Przychodzą do pani studenci, którzy nie 
mają pojęcia o czytaniu nut?
Zdarzało się. Bywa, że mogą mieć do 
powiedzenia więcej niż ci, którzy z nutami 
mają do czynienia od dziecka. Osobowość 
w muzyce jest ogromnie ważna. Ciężko się 
jej nauczyć. W przeciwieństwie do nut.

Jak właściwie uczyć czegoś tak 
wymykającego się szufladkom jak jazz?
Na pewno pani Krystyna Stańko nie przy-
chodzi na lekcję i nie tłumaczy swojemu 
uczniowi: ma być tak i tak i odtąd-dotąd. 
Najfajniej jest, kiedy wprowadzasz kogoś 
do świata jazzu, a po pewnym czasie orien-
tujesz się, że ten ktoś potrafi poprowadzić 
również ciebie. Lubię doradzić, pomagać, 
nakierowywać, ale nie formatować.

Głos to całkiem fajny instrument.
W głosie najfajniejsze jest to, że jest.  
Nie trzeba stroić, podłączać do prądu, 
przenosić z miejsca na miejsce. Ma się  
go zawsze ze sobą.

Z drugiej strony, tyle głosów ilu ludzi.
To jest właśnie rzecz, która mnie w głosie 
nurtuje. Głos jest najbardziej indywidu-
alnym dostępnym instrumentem. Jedną 
z najważniejszych kwestii jest znalezienie 
własnego brzmienia. Nieraz bywało już tak 
w historii muzyki rozrywkowej, że w zbio-
rowej pamięci zapisywały się nie piękne, 
ale charakterystyczne głosy. Trzeba za-
wsze pamiętać, że głos interpretuje tekst, 
często niesie przesłanie. W głosie chcemy 
słyszeć prawdę, szczerość, jakąś głębię...

Kończyłem kurs śpiewu alikwotowego. 
Moja dziewczyna nie lubi, gdy śpiewam 
jak mongolski szaman.
A dla mnie takie podejście do wytwa-
rzania dźwięku jest fascynujące. Sama 

na akademii staram się zachęcać moich 
podopiecznych do pobudzenia ich sonory-
styki. Krzyk, pisk, chrzęst, to też składowe 
śpiewu. Artysta nie może być tylko sługą 
formy. On musi ją od czasu do czasu rozbić.

Jazz jest tak śmiesznie podzielony, że 
jego przeciętny słuchacz ma w uchu 
częściej wokalistkę niż wokalistę. Za to 
za instrumentami siedzą sami faceci.
Przeciętny słuchacz rzeczywiście bardziej 
będzie kojarzył nazwiska takie jak Ella 
Fitzgerald, Billie Holliday czy Carmen 
McRae niż Johnny Hartman albo Mel 
Tormé. Kobiety przy mikrofonie były 
też przecież niewątpliwie dużą atrakcją, 
oprócz tego, że cudownie śpiewały, jeszcze 
pięknie wyglądały. Ale od początku 
znajdowały się i takie, którym dobrze było 
w innych częściach sceny. Potrafiłbyś 
jakieś wymienić?

Jest taka Hiromi Uehara.
I?

I jeszcze Esperanza Spalding.
I?

I poddaję się.
I tak jest całkiem nieźle. Bardzo dobrze, 
że ta dyfuzja zachodzi, że płcie stale wy-
mieniają się miejscami na scenie. Kobiety 
mają równie dużo ciekawych rzeczy do 
zagrania. Takie instrumentalistki jak Terri 
Lyne Carrington czy Esperanza Spalding 
to prawdziwie mistrzynie! Przy czym 
segregowanie jazzu na „kobiecy” i „męski” 
jest jakimś nieporozumieniem. To już nie 
jest ten czas, gdy dziewczynę brało się 
do bandu, żeby pojawiało się więcej ofert 
koncertowych (śmiech).

Dziś to już chyba coś zupełnie innego niż 
ładne śpiewanie i uśmiechanie się.
Dzisiaj wokalistka musi umieć zorganizo-
wać sobie zespół, ustawić próbę, koncerty, 
nagrania. Powinna być muzycznie świado-
ma. To jest tak samo ważne jak śpiewanie. 
Nikt tego nie zrobi za ciebie. No, chyba, że 
jest się drugą Ellą.

A taką kawę, jak tu pijemy, zdarza się 
pani pić przed koncertem?
Pewnie.

Pytam, bo na uczelni ma pani styczność ze 
śpiewakami klasycznymi, którzy na taką 
przyjemność nie mogliby sobie pozwolić.
Higiena głosu śpiewaka klasycznego jest zu-
pełnie inna, ale nie znaczy to, że jazzmani są 
odporni na wszystko. W 2004 roku graliśmy 
na jednym z najstarszych w Europie festiwalu 
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w Sibiu w Rumunii, przy okazji koncertowali-
śmy też klubach. W jednym z nich po trzech 
utworach musiałam się poddać, bo ilość 
dymu była nie do wytrzymania. Taka bywała 
specyfika naszej pracy – jeszcze do niedawna 
w klubach można było palić. Co nam pozosta-
wało, trzeba sobie było radzić.

Śpiewacy operowi raczej by tak  
nie powiedzieli.
Dla niektórych ich obawa o swój głos może 
wydawać się przesadna, ale zdaję sobie 
sprawę, że od ich formy często zależy sukces 
przedstawienia, w którym bierze udział wielu 
wykonawców. To jest bardzo wymagający za-
wód i z pewnością obarczony dużym stresem.

Wydała pani właśnie płytę „Snik” 
inspirowaną Kaszubami. To ostatnio 
wdzięczny obiekt inspiracji.
Teraz się do tego bardzo intensywnie wraca, 
do tych małych ojczyzn. Z dzieciństwa 
nie pamiętam, by ktokolwiek w moim 
otoczeniu mówił po kaszubsku, słyszałam 
ten język wyłącznie podczas wakacji. Na 
studiach w Katowicach dziwiło mnie, że 
nawet młodzi ludzie mówią po śląsku i nikt 
nie ma z tym problemu. Chciałam od dawna 
nagrać taką płytę, na której jazz będzie miał 
silne zabarwienie etniczne. Nie trzeba było 
daleko szukać, bo Kaszuby mają swoją spe-
cyfikę. Ale ta płyta jest specjalna także pod 
innym względem. To pierwsze moje wydaw-
nictwo, na którym jest aż tyle improwizacji. 
Gdy zapraszałam muzyków do studia, nie do 
końca wiedzieli, co będą nagrywać.

A z nagrywaniem jazzu nie jest tak, że 
nigdy się nie wie do końca, co się nagra?
Oczywiście. Jest przecież element impro-
wizacji, bez którego ta muzyka nie istnieje. 
Zdarzyło się między innymi coś takiego, 
że spotkałam się wcześniej z nauczycielką 
języka kaszubskiego, aby posłuchała mojej 
wymowy. Długo rozmawiałyśmy, czytała 
mi różne legendy, a jej głos zainspirował 
mnie do tego stopnia, że chciałam usły-
szeć go na płycie. Nie planowałam tego 
wcześniej, a w sumie wokół legendy „Trzy 
zjawy”, którą czyta, dzieje się znaczna 
część płyty. Z tego wyłoniła się bardzo 
naturalna, surowa muzyczna struktura. To 
nie jest płyta, gdzie cały zespół gra w każ-
dym utworze, jest bardzo ażurowa, każdy 
instrument ma swój czas na wypowiedź.

Uważa pani, że takie mieszanki nie 
szkodzą jazzowi?
Absolutnie nie. Takie „eksperymenty” tworzą 
nową jakość, pozwalają iść do przodu. Jaka 
byłaby frajda w graniu muzyki, gdyby wciąż 
odwoływać się wyłącznie do standardów 

sprzed 50 lat? Trzeba rozejrzeć się również po 
bokach, a nie patrzeć tylko za siebie.

A śpiewanie o gnojnych widłach 
w utworze „Kaszubskie nuty”?
A to jest tylko dowód na to, że jazz to 
w dużej mierze zabawa. Przecież ten tekst 
to nic innego, jak ludowa przyśpiewka. Na 
swoich płytach sięgałam po wiersze wybit-
nych poetek, między innymi Szymborskiej 
czy Poświatowskiej, a teraz chciałam 
zaśpiewać znaną i kojarzoną z regionem 
wyliczankę. Na szczęście w tej muzyce 
mogłam sobie na to pozwolić. Po to jest 
cały ten jazz – żeby namieszać.

Specjalne podziękowania dla Zatoki 
Sztuki (www.mcka.pl) za udostępnienie 
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej.

E N G L I S H T E X T

Shout, squeal, crunch

There was only one thing I regretted after 
the interview with Krystyna Stańko. I did 
not switch my voice recorder on during the 
photo session. A forty-minute material was 
lost. Luckily, another (equally interesting) 
forty minutes stayed on the tape. One of the 
most recognizable Polish jazz singers tells us 
where to find the golden mean in jazz and 
why she teaches her students how to shout.

Have you seen Whiplash?
Of course I have. I even went to the cinema 
with my son, who’s a drummer.

And what? Was there too little jazz?
Honestly, I wasn’t indignant like other 
musicians. The whole thing was for me 
about something completely different; it was 
about the psychological tension between the 
student and his teacher, about the destructive 
force of ambition. I obviously really liked the 
fact that music was put in the foreground. But 
let’s not exaggerate, the sphere of jazz wasn’t 
used there to show jazz only.

Have you ever had such a professor  
as Terence Fletcher?
Fortunately, I’ve never had to confront such 
a person. But I met one of my students after 
the screening and told him that it was all 
going to change from then on. (Laughs)

You must have looked differently at 
Chazalle’s picture as a teacher.
Most of the audience probably doesn’t indeed 
realize that music is so demanding. Hours of 
hard work, exercises, listening to music. We 

could talk about some kind of exaggeration 
visible in Whiplash, but no one says that 
when someone wants to play percussion, they 
simply sit down and start playing brilliantly 
right away. Wrestling with jazz might be really 
tough. Anyway, it’s not only music that is 
demanding. Musicians can be demanding as 
well, even to a bigger extent.

Unlike music, they don’t forgive mistakes.
We attended Brandford Marsalis’s concert 
once. There was a very young drummer in 
his band, and it could be felt that all members 
of the band were watching him carefully and 



sometimes expressed their dissatisfaction 
quite ostentatiously. The boy didn’t give up 
and kept playing with deep devotion, but 
honestly speaking, it wasn’t pleasant to look at.

They say the essence of jazz is  
playing together.
Because it’s much better than when several 
teachers chasten the student.

Perfection of performance on the one 
hand and the typical jazz flow on the 
other. Is it best in the middle?
Each activity assumes aspiring to perfection. 

Improving one’s skills all the time is 
necessary as well. The truth is that the more 
means used, the richer the whole message, 
but it doesn’t always have to be like that. 
Without the emotional sphere, there can 
be no high performance level, only empty 
shows. No one likes it when concerts are 
performed as if they were school celebrations. 
It’s not good the other way round either. It’s 
difficult to talk about panache when there 
is no solid basis for it. They say some works 
are avant-garde, but when I hear them, I have 
the impression that those who claim so don’t 
know the history of music, including the 

history of jazz, and as a result don’t know 
how interesting and brave things were done 
already many years ago.

People without skills and techniques often 
find it easier to push themselves forward.
And I envy people such bravado! 
Unfortunately, it is often combined with 
lack of humility. The more I learn, the more 
things there are still left for me to learn. It’s 
a paradox, but that’s the way it is.

Do students who have no idea how to 
read music come to you sometimes?
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There were some students like that. But they 
might sometimes have more to say than those 
who have been dealing with music since 
childhood. Personality is of huge importance 
here. And it’s hard to learn. Unlike notes.

How can one actually teach something 
like jazz, which falls outside any 
definition?
Krystyna Stańko certainly doesn’t start her 
lessons by telling the students that something 
has to be this and that way, from here to there. 
The best situations are when you introduce 
someone to the world of jazz and after some 
time realize that this person can actually 
lead you too. I like giving advice, helping and 
directing, but not formatting.

The voice is actually quite a great  
instrument.
The best thing about the voice is that it 
is. It doesn’t have to be tuned, plugged in 
or moved from one place to another. You 
always have it with you.

On the other hand, there are as many 
voices are there are people.
And it’s precisely what bothers me most 
about the voice. It is the most individual 
instrument available. Finding one’s own 
tone is one of the most important issues. 
It often happened in the history of light 
music that it was characteristic voices, 
not beautiful ones, that were embedded in 
the collective memory. It always has to be 
remembered that the voice interprets the 
text and often conveys the meaning. We 
want to hear the truth, honesty, some kind 
of depth in the voice.

I have finished an overtone singing 
course. My girlfriend doesn’t like it when 
I sing like a Mongolian shaman.
In my opinion, such an approach to sound 
production is fascinating. I myself try to 
encourage my students to stimulate their 
sonorousness. Shouting, squealing and 
crunching are also a part of singing. An 
artist can’t be a servant only to the form. He 
has to break it from time to time.

Jazz is so ridiculously divided that its 
average listeners have rather female than 
male singers in their ears. But men sit 
behind the instruments more often.
Indeed, average listeners will remember such 
names as Ella Fitzgerald, Billie Holliday or 
Carmen McRae rather than Johnny Hartman 
or Mel Tormé. Women behind the microphone 
have after all been a huge attraction. They’ve 
not only sung wonderfully but also looked 
beautiful. But there have always been women 

who feel better in other parts of the scene too. 
Could you mention any?

There is Hiromi Uehara.
And?

And Esperanza Spalding.
And?

And I give up.
It’s still not that bad. It’s very good that this 
diffusion happens, that sexes constantly 
change places on the scene. Women have 
as many interesting things to play as 
men. Such instrumentalists as Terri Lyne 
Carrington or Esperanza Spalding are real 
masters! But dividing jazz into “female jazz” 
and “male jazz” is a misunderstanding. The 
times when one took a girl to a band to get 
more concert offers are long gone. (Laughs)

I guess today it is about something else 
than just singing well and smiling.
Today female singers have to be able to form 
themselves a band and arrange rehearsals, 
concerts and recordings. They have to 
be musically aware. It’s as important as 
singing. No one will do it for you. Well, 
unless you are another Ella.

Do you sometimes drink coffee before 
your concerts, just like we do now?
Sure.

I ask because you have contact with 
classical singers at the academy, and they 
couldn’t afford such a pleasure.
Vocal hygiene in the case of classical 
singers is completely different, but it 
doesn’t mean that jazzmen are resistant to 
everything. We were performing during 
one of the oldest European festivals in 
Sibiu, Romania in 2004 and by the way 
gave concerts in clubs too. During one 
of them, I had to give up after three 
songs because the amount of smoke was 
unbearable. This is how it looked like, one 
could still smoke in clubs until recently. 
What could we do? We had to manage.

Opera singers wouldn’t say something 
like that, I think.
Some are so worried about their voice that it 
may seem exaggerated, but I do realize that it 
is their condition that decides on the success 
of a whole performance given by many artists. 
It is a very demanding profession, and it’s 
certainly burdened with intense stress.

You have just released Snik, an album 
inspired by Kashubia. It is a very 
rewarding source of inspiration.

Today, we come back to this, to our little 
homelands very often. I don’t remember 
anyone from my environment speaking 
Kashubian when I was a child. I heard 
the language only during the holidays. 
When I was at university in Katowice, 
I was surprised that young people spoke 
the Silesian language and no one had any 
problem with that. I’ve wanted to record 
such an album where jazz would have 
a strong ethnic tinge for a long time. And 
I didn’t have to look far because Kashubia 
has its specificity. But this record is special 
for one more reason. It’s my first album 
that contains so much improvisation. 
When I was inviting musicians to the 
studio, they weren’t entirely sure what 
they’d be recording.

But isn’t the whole thing about recording 
jazz that you are never sure what you 
will record?
Of course. There’s always the element of 
improvisation, without which this music 
doesn’t exist. For example, I met with 
a Kashubian teacher so that she could 
listen to my pronunciation. We were 
talking for a long time, she was reading 
various legends to me, and her voice was 
inspiring me so much that I wanted to 
hear it on the album. I hadn’t planned 
that before, but in fact most of the album 
revolves around the legend Three ghosts 
she’s reading. A very natural, austere 
music structure emerged from that. It’s 
not an album with every song played by 
the whole band. It has a very openwork 
structure, where each instrument has its 
time to speak.

You think that such medleys don’t  
harm jazz?
The absolutely don’t. Such “experiments” 
create a new quality and help us move 
forward. What fun would there be in 
playing music if you had to refer solely to 
standards from 50 years ago? You need to 
look around, not only behind.

And singing about a manure fork  
in the song “Kaszubskie nuty”  
(“Kashubian notes”)?
It’s only a proof that jazz is fun to a large 
extent. After all, this text is nothing else 
than just a folk song. On my previous 
albums, I was referring to poems written 
by outstanding poets, like Szymborska 
or Poświatowska. Now I wanted to sing 
a famous rhyme associated with the 
region. Fortunately, I could afford that in 
this music. This is what the whole jazz is 
for, to mix things up.
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W Teatrze Szekspirowskim czas płynie inaczej. Wiem o tym, bo z półgodzinnej rozmowy z prof. Jerzym 
Limonem wyniosłem godzinę materiału. Duża w tym zasługa rozmówcy: równie nietuzinkowego 

co budynek, którym kieruje. Zresztą, przeczytajcie i koniecznie odwiedźcie to miejsce.

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

ROZMAWIAŁ
Mateusz Kołos

Właśnie wróciłem z przechadzki po 
kulisach i muszę przyznać, że wrażenie 
jest imponujące. Jak czuje się ktoś, kto 
zrealizował taki projekt?
Czuje ulgę. Chociaż w tym wypadku nie 
można mówić o jednostce, ale o grupie 
wielu osób i instytucji. Zadanie było dość 
karkołomne: Teatr Szekspirowski kosztował 
dużo krwi, potu i łez. Ale nie powstałby bez 
znaczącego wsparcia samorządów, a przede 
wszystkim Unii Europejskiej.

Pustka po zrealizowanym marzeniu 
zostaje?
Marzenia mają to do siebie, że przyjemne 
jest tylko ich niewprowadzanie w życie. 
Gorzej, gdy się je już zacznie realizować. 
Jeśli jakaś pustka była, szybko została 
wypełniona. Teraz zajmuje nas przede 
wszystkim kwestia dalszego funkcjonowa-
nia, przyswojenia przez gdańskiego  
widza. Nie zamierzamy być przez długi 
czas ciałem obcym.

Podczas budowy teatru pojawiały się 
głosy, że takie ciało obce powstaje.
Bryła i kolor cegły do dziś wzbudzają kontro-
wersje, ale takie było założenie – by ten teatr 
był wyrazistą, silną osobowością. Chcieliśmy 
przełamać nawykowe, schematyczne my-
ślenie, nie tylko poprzez formę, ale również 
nietypową działalność instytucji. Poszerza-
my kulturalny, a w szczególności teatralny 
krajobraz miasta. Jeden teatr dramatyczny 
w półmilionowej aglomeracji to za mało. Ale 
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jesteśmy publicznym teatrem impresaryj-
nym, a więc nasza oferta raczej uzupełnia 
repertuar innych teatrów trójmiejskich, niż 
z nimi konkuruje. W ciągu pół roku mieliśmy 
ponad trzydzieści tysięcy widzów.

Chyba nigdzie w Gdańsku nie można 
doświadczyć takiego połączenia spektakli 
teatralnych i koncertów muzycznych.

Koncerty to akurat zasługa Janka Reznera, 
który wykonuje ogromną pracę, żeby sprowa-
dzać do Gdańska zespoły nie do końca znane, 
ale szalenie ciekawe. Za niecały miesiąc 
zagrają muzycy ze Sleep Party People, na lato 
planujemy wizytę Tiger Lilies, którzy dadzą 
koncert, a dodatkowo wystąpią z „Hamle-
tem” w ramach Festiwalu Szekspirowskiego. 
Nie bronimy się również przed wplataniem 
koncertów w spektakle, czego przykładem 
może być występ Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot w przedstawieniu Michała 
Zadary „Chopin bez fortepianu”. Wychodzi-
my z założenia, że niezwykły teatr potrzebuje 
niezwykłych wydarzeń.

Gdańscy widzowie mają dzisiaj bliżej, niż 
kiedykolwiek, do teatru światowego.
Prezentowanie kultury europejskiej 
i światowej jest naszym głównym zada-
niem. Zakończyliśmy niedawno Tydzień 
Flamandzki, przed nami Weekend Japoński 

i Tydzień Rumuński, jesienią Tydzień 
Bułgarski i Gruziński. Staramy się otworzyć 
polskiego widza na inne spojrzenia, inne 
nurty artystyczne. To postępuje powoli, bo 
widz jest z natury nieufny i preferuje wytwo-
ry rodzimej kultury. Chyba, że pojawia się 
wielkie zagraniczne nazwisko, ale na takich 
nie da się zbudować całego programu. 

Takie wydarzenia z pewnością nie 
pozostają bez oddźwięku za granicą.
O teatrze było rzeczywiście głośno na wszyst-
kich kontynentach. Pisano o nas w Brazylii, 
USA, Kanadzie, ale również w Pakistanie, 
Korei Południowej i Nowej Zelandii. Tydzień 
Flamandzki został mocno nagłośniony nie 
tylko w Polsce, ale również w Belgii i Holandii. 
Zebraliśmy znakomite recenzje, publiczność 
dopisała. Pokazujemy Europę u nas także po 
to, by Europa się o nas dowiedziała.

W czasach, gdy do teatru chodzi parę 
procent społeczeństwa, nietuzinkowość 
Teatru Szekspirowskiego może okazać się 
sporą przeszkodą w pozyskiwaniu widza.
Tak pan uważa? Podstawowym problemem 
są nawyki i przyzwyczajenia dzisiejszego 
widza. Widz oczekuje wygodnych foteli 
i dużego foyer, czyli typowych elementów 
teatru mieszczańskiego. Teatr Szekspirow-
ski takim teatrem nie jest. Jest za to miej-
scem wyjątkowych wydarzeń teatralnych 
i muzycznych, a także ważną destynacją 
turystyczną. To przecież jedyny teatr ze 
sceną elżbietańską w Polsce i jedyny na 
świecie z otwieranych dachem!

Przyzwyczajenie to jedno, a zwykła 
niewiedza drugie.
Ja bym to nazwał mylnym wyobrażeniem. 
Idąc do teatru, często mamy w głowie 
kino, przestrzeń, w której możemy wy-
godnie odbierać. Nie należy zapominać, 
że teatr elżbietański, do którego nawią-
zujemy, był teatrem z gruntu plebejskim. 
Taka a nie inna konstrukcja widowni nie 
przeszkadza mu w byciu teatrem wielkiej 
poezji i metafory. Scena elżbietańska jest 
bardziej wymagająca wobec odbiorcy, ale 
jednocześnie swoją umownością mocniej 
pobudza wyobraźnię widza i daje mu moż-
liwość poczucia się częścią wydarzenia, 
współtworzenia go.

Ludzie są spragnieni klasyki?
Wielu nie podoba się to, co stało się 
z warsztatem aktora. Rozumiem odej-
ście od scenicznego przerysowania, ale 
zastanawia mnie, dlaczego dzieje się to na 
przykład kosztem artykulacji.

Pana drażnią niewyraźnie mówiący aktorzy?

Marzenia mają 
to do siebie, 

że przyjemne 
jest tylko ich 

niewprowadzanie 
w życie.  



Mnie przede wszystkim drażni niechluj-
stwo artystyczne. Naśladownictwo i ślepe 
podążanie za modą. I brak szacunku dla 
tradycji. Młodzi twórcy działają dziś tak, 
jakby po 40. roku życia zanikała wszelka 
inwencja. Śmieszne jest to, że za chwilę 
sami kończą 40 lat. Nie zawsze da się 
przekazać więcej o świecie i życiu poprzez 
samą nowoczesność. Zawsze powtarzam, 
że młodym można być tylko poetą albo 
matematykiem.

A pan chciał być reżyserem filmowym.
To akurat moje niespełnione marzenie.

A dlaczego akurat filmowym?
A bo wydaje mi się, że to czuję. Ale może 
tak mi się tylko wydaje.

Dla pana te sztuki się łączą?
O nie, one nie są tożsame. Pomijam fakt, 
że tworzywem obrazu filmowego jest tylko 

światło i dźwięk, a teatr może tworzyć cokol-
wiek, ciało człowieka, przedmioty, cały świat 
rzeczywisty. Inny jest czas w teatrze – to co 
mamy na scenie, jest tylko zbiorem znaków, 
które denotują jakiś świat fikcyjny. Tego świa-
ta fikcyjnego nie jesteśmy w stanie zobaczyć 
na scenie. Gdyby pan zrobił w czasie spek-
taklu zdjęcie, sfotografowałby pan aktorów 
przy pracy na tle scenografii – i nic więcej. 
A kamera w filmie ukazuje światy fikcyjne.

Zapewne był pan w The Globe.
Oczywiście.

To jest dla pana żywy teatr czy skansen?
Z  Globe kłopot zaczyna się już przy pyta-
niu: po co rekonstruować teatry?  Globe 
nie jest przecież oryginalnym teatrem, 
a jedynie znakiem tego teatru sprzed wie-
ków, odtworzeniem. Już samo to wprowa-
dza atmosferę nieco muzealną, wehikułu 
czasu, który odwiedzających przekształca 

w widzów spektaklu sprzed 400 lat. Jest 
to oczywiście ułuda, gdyż wszystkie 
konteksty zdążyły już ulec zmianie i nie 
bylibyśmy w stanie przyswoić sobie sztuk 
Szekspira w taki sposób, w jaki czynili to 
cztery wieki temu mieszkańcy Albionu. 
Teatr można zrekonstruować, ale widzów 
już nie. W każdym razie, zrekonstruowany 
Globe – jako budowla – staje się głównym 
bohaterem wszystkich sztuk, które dziś są 
w nim grane – bez względu na to czy jest 
to „Juliusz Cezar” czy „Wesołe kumoszki 
z Windsoru”. Przestrzeń teatru stanowi 
też pewne ograniczenie dla twórców 
i trzeba sporo inwencji, by ją innowacyjnie 
wykorzystać. Tacy na szczęście się znaj-
dują i w londyńskim Globe powstaje wiele 
ciekawych inscenizacji. Oczywiście nie 
jest to miejsce eksperymentu teatralnego, 
czy artystycznej prowokacji.

To chyba pomaga dużej frekwencji.
Oczywiście, od kwietnia do października 
mają pełne obłożenie, a także ich program 
edukacyjny jest ogromnym sukcesem. 
Skoro istnieje na to zapotrzebowanie, nie 
ma sensu tego ograniczać.

W maju odbierze pan Nagrodę im. 
Jerzmanowskich, nazywaną dawniej 
„polskim noblem”. Jak pan podchodzi  
do podobnych honorów?
To oczywiście bardzo miłe, ale nie ma 
większego wpływu na moją pracę. Cieszę 
się, że moje wysiłki na rzecz przywracania 
pamięci, nanoszenia na nową mapę dziejów 
kultury Gdańska, przynoszą drobne efekty, 
że są zauważane. Pamiętam, że kiedy w latach 
studenckich jeździłem na zachód, Polska 
była kulturową białą plamą na mapie. Całe 
to przedsięwzięcie, jakim jest Teatr Szekspi-
rowski, łączy się z tradycją wielokulturowego 
Gdańska, które gościło również artystów an-
gielskich. To także poprzez ten teatr możemy 
na nowo mówić o wielowiekowych związkach 
Polski z zachodem.

Szekspir to pana literacki guru. 
A gdyby się jednak okazało, że to 
Christopher Marlowe napisał wszystkie 
przypisywane mu dzieła?
Niestety Marlowe zginął zbyt wcześnie, żeby te 
dzieła napisać, więc to nie może być prawda. 
Co nie zmienia faktu, że miał ogromny poten-
cjał. Szekspirem mógł być za to Francis Bacon.

Jak to?
W 1610 roku ukazała się na wyspach Biblia, 
którą znamy pod nazwą Biblia Króla 
Jakuba. Szefem zespołu 46 teologów-tłu-
maczy był wtedy Bacon. W tymże wydaniu, 
w 46 psalmie, 46 słowo od początku brzmi 
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„shake”, a 46 od końca „speare”. Ile lat miał 
Szekspir, gdy ukazała się Biblia, łatwo chyba 
zgadnąć. Ale mówiąc serio: wszystko jedno, 
czy Szekspir istniał czy też nie. Ważne są 
dzieła, które zostały i dzięki nim będzie 
pamiętany, ktokolwiek nim był.

Gdyby miał pan możliwość zadać 
Szekspirowi jedno pytanie, jak by  
ono brzmiało?
(profesor zastanawia się dłuższą chwilę, po 
czym sięga po kartkę i długopis, na której 
pisze słowa „miching malecho”) W „Ham-
lecie” jest taki zwrot, który wypowiada 
Książę, i nikt nie wie, co oznacza. Zapytał-
bym właśnie o to.

E N G L I S H T E X T

Miching malecho or how to 
build a theatre
Time passes by differently at Gdańsk 
Shakespeare Theatre. I know about it 
well since I gathered one hour-long text 
information out of a half an hour interview 
with Professor Jerzy Limon. Much credit for 
this is due to my interlocutor: as extraordinary 
as the building he is managing. Anyway, read 
it, and necessarily visit this place. 

I have just come back from a stroll around 
the backstage and I must admit that I am 
impressed. How does it feel to have carried 
out such a project? 
I feel relieved. Although in this case one cannot 
talk about an individual, but a group of many 
people and institutions. The task was a back-
breaking one: the Shakespeare Theatre took 
much blood, sweat and tears. But it would not 
have been built without a significant support of 
authorities, above all the European Union. 

Is there a void once the dream came true? 
The only pleasant thing about dreams is not 
making them come true. It is worse, when you 
start realizing them. If there was a void, it was 
soon filled. Nowadays, we are concerned with 
the future functioning and Gdańsk audience 
acquisition. We are not going to be a foreign 
body for a long time.

During the construction process,  
there were calls that such a foreign  
body was being built. 
The exterior shell and the brick’s colour still 
arouse controversy, but that was the concept 
of the whole project. We wanted to break the 
habits, not only through the form, but also 
through our activity. It seems to me that in 
this way, we are broadening the theatrical 

landscape of the city. One dramatic theatre in 
half a million Gdańsk is yet not enough. We 
are a public theatre without its own troupe, so 
our offer is complementary to the repertoire 
of Tri-city theatres, not a competing one. 
Over the last six months we had more than 
thirty thousand spectators. 

I guess nowhere else in Gdańsk can one 
experience such a combination of theatrical 
performances and musical concerts. 
It is actually Janek Rezner who deserves the 
credit for concerts. He does a tremendous 
job of inviting to Gdańsk music bands which 
are not very well known, yet extremely 
interesting. In less than a month we shall have 
a concert of Sleep Party People. Tiger Lilies 
are going to visit us in summer, and apart 
from giving a concert, they are going to stage 
„Hamlet” as part of the Gdańsk Shakespeare 
Festival. We are not against combining 
concerts with theatrical performances, an 
example of which can be the performance 
of Sopot Polish Chamber Philharmonic in 
Michał Zadara’s spectacle “Chopin without 
Piano.”  We assume that an extraordinary 
theatre needs extraordinary events. 

Spectators from Gdańsk are now closer to 
the world theatre than ever before.  
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The Flanders Week finished not long ago, 
and we are awaiting the Japanese Weekend 
and the Romanian Week. In autumn we shall 
have Bulgarian and Georgian Weeks. We 
are trying to make Polish audience open to 
different perspectives, to new artistic trends.  
It takes time, as a spectator is distrustful 
by nature and prefers the works of his/her 
native culture unless some big, foreign name 
appears. But it is impossible to build the 
whole repertoire of such names only.

I am sure such events do not remain 
unnoticed abroad. 
The theatre actually got a lot of attention on 
every continent. They wrote about us in Bra-
zil, USA, Canada, as well as Pakistan, South 
Korea and New Zealand. The Flanders Week 
was strongly publicised not only in Poland, 
but also in Belgium and the Netherlands. We 
received excellent reviews, the turnout was 
high. We show Europe in our theatre, also to 
make Europe learn about us. 

Nowadays, when just a few percent 
of the public goes to the theatre, the 
extraordinariness of the Shakespeare 
Theatre can turn out to be a substantial 
barrier in winning the audience. 
You think so? The major problem is the habits 
of today’s audience. A spectator expects 
comfortable armchairs and a spacious foyer, 
which are typical for bourgeois theatre. The 
Shakespeare Theatre is not the one. But it 
is a place of exceptional theatre and music 
events, as well as the important touristic 
destination. This is the only one theatre with 
an Elizabethan stage in Poland and the only 
one with the opening roof in the world!

A habit is one thing, and pure ignorance 
is another. 
I would call it a misconception. When we 
go to the theatre, we often have a cinema in 
our heads. The space where we can receive 
comfortably. One should not forget that an 
Elizabethan theatre we are harking back to, 
was a fundamentally plebeian theatre. The 
auditorium construction as it is, does not 
prevent it from being a theatre of great poetry 
and metaphor. An Elizabethan stage is more 
demanding of a recipient, but at the same 
time it stimulates imagination and gives the 
spectator an impression of being a part of the 
event, of contributing to it. 

Do people miss classical works? 
Many people disapprove of what has hap-
pened to an actor’s craft. I understand the 
departure from the scenic exaggeration, but 
what makes me wonder is why it happens to 
the detriment of articulation. -

Are you irritated by actors who speak 
unclearly? 
Most of all, what irritates me is an artistic 
sloppiness. Imitation and following fashion 
blindly. And the lack of respect for tradition. 
Young creators work these days in such a way, 
as if all imagination disappeared after turning 
forty. What is funny, they are forty years old in 
a moment. It is not always possible to convey 
more about the world and about life through 
modernity alone. I always repeat that one can 
only be a young poet or mathematician.  

You wanted to be a film director. 
That is my dream unfulfilled. 

And why exactly a film one?  
Because I think that I feel it. Or maybe it only 
seems to me I do. 

Do these arts converge? 
Oh no, they are not identical. I leave aside 
the fact that the material of a movie is just 
the light and sound, and the theatre can be 
created by anything, a human body, objects, 
the real world. The time in theatre is different 
– what we have on stage is just a collection of 
signs that denote some fictional world. We are 
not able to see this fictional world on stage. 
If you took a picture during a performance, 
you would capture actors at work against the 
background of scenography – and nothing 
more. And the film camera presents fictional 
worlds. 

I suppose you have been to The Globe.
Certainly.

Is it a live theatre or an open-air 
museum to you? 
In case of The Globe the problem already 
starts with the question: what to recon-
struct the theatres for? After all, The Globe 
is not an authentic theatre, but a sign of 
this theatre from before centuries, its re-
construction. This very fact introduces an 
atmosphere of a museum, a time machine 
that transforms the visitors into specta-
tors from before 400 years.  It is of course 
an illusion, since all the contexts have 
already changed and we would not be able 
to understand the plays of Shakespeare 
in a way the inhabitants of Albion did four 
centuries ago. You can recreate a theatre, 
but not the audience. Anyway, the recon-
structed Globe – as a building – becomes 
the main hero of all plays that are being 
staged – no matter if it is „Julius Caesar” or 
“The Merry Wives of Windsor”. The space 
of the theatre is also a certain constraint 
for artists and one needs a lot of creative 
imagination to use it innovatively. Luckily, 

there are such artists and many interesting 
productions are being staged in London’s 
Globe. Obviously it is not a place of theatri-
cal experiments or artistic provocation. 

I guess it helps to achieve high attendance.  
Naturally, from April until October the 
occupancy rate is maximal. Their education 
programme is a huge success. If there is a de-
mand for it, there is no point in limiting it. 

In May you will receive the 
Jerzmanowscy Award, which was called 
“the Polish Nobel Prize”. What is your 
attitude towards such honours? 
It is certainly very nice but doesn’t have a sig-
nificant influence on my work. I am glad that 
my efforts in recovering memory and plotting 
the cultural history of Gdansk on its new 
map produce modest effects and are noticed. 
I remember that when I was going abroad as 
a student, Poland was a cultural missing piece 
on the map. This whole Shakespeare Theatre 
undertaking is related to the tradition of 
a multicultural Gdansk, which was visited by 
English artists as well. It is also thanks to this 
theatre that we can again talk about Poland’s 
centuries-old relations with the West.

Shakespeare is your literary guru. And 
if it turned out that it was Christopher 
Marlowe who had written all the works 
attributed to him? 
Unfortunately, Marlowe died too early to 
write these works, so that cannot be true. 
Which does not change the fact that he had 
a huge potential. Francis Bacon could have 
been Shakespeare instead. 

How come?
In 1610 the Bible was published on the British 
Isles, which we know under the name of King 
James Bible. The leader of 46 theologists-tran-
lators was Bacon. Looking at this version, 
psalm 46, the 46th word from the beginning is 
“shake”, and 46th from the ending is “speare”. 
How old was Shakespeare when the Bible was 
published? I believe it is easy to guess. But 
seriously speaking: it does not matter whether 
Shakespeare existed or not. These are works 
which are important and which remained 
and thanks to them he will be remembered, 
whoever he was. 

If you had a chance to ask Shakespeare 
one question, what would it be? 
(professor wonders for a good while, then 
takes a pen and a sheet of paper on which 
he writes the words „miching malecho”) In 
“Hamlet” there is such phrase spoken by the 
Prince and nobody knows what it means. 
That is what I would ask.
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Tradycją na Siesta Festival stały się noce fado. W tym roku 
w Gdańsku czarować nas będzie Helder Moutinho.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. Prasowe

narodziło się 

ROZMAWIAŁA
Sylwia Gutowska

Czy mógłbyś powiedzieć nam co nieco 
o swoich muzycznych początkach? 
Pochodzisz z muzykalnej rodziny. Kiedy 
zacząłeś występować na scenie?
Zacząłem pisać wiersze, gdy miałem 16 lat. 
Myślałem o śpiewie, ale nie poświęcałem temu 
zbyt wiele uwagi. Zacząłem śpiewać z przyja-
ciółmi w klubach, raczej dla przyjemności. 
Zawodowo zacząłem śpiewać w wieku 27 lat.

Czego słuchałeś, dorastając? Chyba nie 
było to tylko fado?
Słuchałem wszystkiego. Bardzo często 
słuchałem fado, ponieważ śpiewali je moi 
rodzice, ale jako nastolatek kształtowały 
mnie oczywiście wszelkiego rodzaju gatunki 
muzyczne: popularna i tradycyjna muzyka 
portugalska, muzyka brazylijska, czasem 
również francuska, a także pop i rock z ca-
łego świata. Wszelkiego rodzaju muzyka, 
zwłaszcza z Anglii i Stanów Zjednoczonych.

Czy fado zmieniło się na przestrzeni lat?
Myślę, że nadal jest takie samo. Są dwa 
rodzaje fado: jest podstawowe, klasyczne 
fado. A kiedy Mariza pojawiła się na scenie, 
jej muzykę okrzyknięto “nowym fado”. Nie 
jest to jednak jedynie współczesna wersja. 
Mariza wniosła do fado nowy sposób słu-
chania tego gatunku muzyki – teraz jest 
znacznie bogatszy w melodię.

Twój ostatni album, “1987”, był powrotem 
do korzeni gatunku.
Tak, nagraliśmy dużo klasycznych utworów, 
ale też wiele nowych kompozycji. Pierwszy 

i ostatni utwór są nowe. Na płycie są także 
utwory z pogranicza tych skrajności.

W założeniu płyta miała zaangażować 
czterech poetów w napisanie czterech 
wierszy. Dlaczego czterech?
Byłem jednym z tych poetów i chciałem za-
prosić trzech kolejnych autorów reprezentu-
jących moje pokolenie. Ten pomysł przyszedł 
mi do głowy, gdy pomyślałem, że śpiewanie 
cudzych tekstów to ciekawe doświadczenie. 
Liczba nie miała tu żadnego znaczenia.

Co było najważniejszym doświadczeniem 
pańskiego pokolenia? Lata 70., rewolucja, 
rock and roll?
Po rewolucji otworzyliśmy się na muzykę 
z całego świata. Było to dla nas bardzo 
ważne. Ale mieliśmy także dziedzictwo mu-
zyki fado. Mieliśmy mnóstwo materiałów, 
z których mogliśmy czerpać. Tę muzykę 
stworzono dla nas. I to było wspaniałe.

Jaka jest różnica między fado śpiewanym 
przez mężczyzn a tym śpiewanym 
przez kobiety? Bo przecież w fado 
chodzi głównie o emocje. Czy istnieją 
jakiekolwiek elementy, które mężczyźni 
mogą lub których nie mogą przekazać?
Nie ma żadnej różnicy. My po prostu śpiewa-
my poezję. Mówimy o życiu. Co mężczyzna 
albo kobieta myśli o życiu? To samo! Tak 
samo jest także wtedy, kiedy mężczyzna albo 
kobieta się zakocha. Nie ma żadnej różnicy. 
Wszyscy wyrażamy nasze uczucia, nie wy-
stawiamy ich na pokaz. Kobiety są inne niż 
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mężczyźni, ale mówimy o miłości i w tym, jak 
myślimy i czujemy, jesteśmy tacy sami.

Nie ma zatem w portugalskiej kulturze 
żadnego zakazu okazywania przez 
mężczyzn emocji?
Nie. Fado zapoczątkowali mężczyźni śpiewają-
cy na ulicach. Potem przyszły kobiety. Pierwsi 
muzycy spełniali więc niejako rolę mediów 
– śpiewali o codziennym życiu. W tamtych 
czasach nie każdy mógł mieć radio i nie każdy 
miał dostęp do gazet, więc ludzie wychodzili 
na ulice i słuchali opowieści pochodzących 
z miast i przedmieść. Potem przyszedł czas na 
gitarę klasyczną, ponieważ gitara portugalska 
jest bardziej melodyjnym instrumentem, bra-
kuje tu harmonii. Następnie kobiety włączyły 
się do śpiewu z mężczyznami. To kobiety za-
częły śpiewać częściej o uczuciach. Wcześniej 
fado było bardziej polityczne, przepełnione 
opisami. Opowiadało o codziennym życiu 
w mieście. Ale kobiety wniosły w nie więcej 
melodii i uczuć. Ta zmiana była interesująca 
także dla mężczyzn. Teraz można powie-
dzieć, że mężczyźni i kobiety śpiewają to 
samo. Fado to nasz rodzaj popu, choć wpływy 
w jego przypadku były inne.

Co sądzisz o życiu w dzisiejszej Portugalii? 
Czy kryzys nadal jest odczuwalny? 
Dzisiaj żyje się inaczej niż w czasach 
rewolucji? Czy młodzi ludzie nadal mogą 
identyfikować się z fado?
W dzisiejszych czasach fado słucha wielu 
młodych ludzi. Z powodu kryzysu staliśmy 
się bardziej nacjonalistyczni, myślimy 
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o naszym kraju i o tym, co powinniśmy 
robić, by z tym kryzysem walczyć. Myślimy 
częściej o gospodarce, o kulturze. Chcemy 
być bardziej portugalscy niż kiedykolwiek. 
Ludzie chcą więc słuchać fado i innych gatun-
ków muzyki portugalskiej i są z tego dumni. 
A młodzi są bardziej otwarci na własne korze-
nie. Dziś nie jest tak, jak w czasach rewolucji 
goździków, bo teraz jesteśmy bardziej wolni. 
Być może wolność nie zawsze jest taka dobra, 
ale jednak. Chcemy walczyć o to, co nasze.

Słyszałam o fado śpiewanym w Japonii. 
Wiedziałeś o tym?
Słyszałem o tym dawno temu, jakieś  
30 lat temu.

Czy zdecydowałbyś się na współpracę 
z tymi muzykami?
Myślę, że o fado można mówić tylko wtedy, 
gdy weźmiemy pod uwagę nie tylko muzykę 
ale teź słowa. Kiedy śpiewa się fado w innym 
języku, np. w języku angielskim, hiszpań-
skim czy japońskim, tworzy się własny 
rodzaj muzyki, który nie jest fado. Nie 
mówię, że to coś złego, ale gdybyś śpiewała 
fado w języku polskim, powiedziałbym, że 
to twój własny rodzaj muzyki inspirowany 
fado. Cechami charakterystycznymi fado 
są muzyka, słowa i akcent.

Ale nie trzeba być Portugalczykiem,  
by śpiewać fado. Twoja koleżanka po 
fachu z Quinteto Lisboa María Berasarte 
jest Hiszpanką.
Ona nie śpiewa fado. Jej muzykę można by 
określić raczej jako nowe miejskie brzmienia 
Portugalii. Nawet ja nie śpiewam tam fado. 
W tej muzyce są jedynie wpływy fado. Fado 
zrodziło się z różnych wpływów, a teraz ono 
samo wpływa na inne gatunki muzyki. Quinte-
to Lisboa to właśnie jeden z takich gatunków.

A zatem fado to sprawa poważna.  
Ale ludzie w Portugalii nie są chyba  
aż tacy poważni?
Fado może być bardzo poważne, kiedy śpiewa 
się o czymś istotnym. Ale może być także 
wesołe. Mówi o uczuciach, więc może przy-
brać obie postaci. Na mojej płycie znajdzie 
się trochę wesołych momentów. Trzeba być 
szczerym wobec samego siebie.

Dwóch twoich braci także śpiewa fado.  
Czy dochodzi między wami do rywalizacji 
na polu muzycznym?
Jedyną dziedziną, w jakiej rywalizujemy, jest 
piłka nożna. Zawsze staramy się od siebie 
różnić, nawet kiedy wykonujemy tę samą 
piosenkę. Jeśli nagrywam płytę i czerpię na 
niej z tradycyjnego fado, zawsze kontaktuję 
się z braćmi. Pytam: “Zamierzam to nagrać, 

nagrywasz tę piosenkę?”. A gdy odpowie, że 
będzie nagrywał tę samą piosenkę, ja z niej 
rezygnuję, żebyśmy nie robili tego samego 
w tym samym czasie. Jeśli wydaję płytę we 
wrześniu, mówię bratu, żeby wydał swoją 
w styczniu, tak żeby nie było między nami 
żadnego rodzaju rywalizacji.

Cieszysz się na Siesta Festival? Będzie to 
pierwszy Twój występ w Polsce?
Tak, to będzie mój pierwszy występ w Polsce 
i zarazem wielka przyjemność. Wiem, że 
bardzo lubicie fado.

Tak, bilety rozeszły się w mgnieniu oka!
Naprawdę? Boże!

Otworzyłeś własny klub fado w Lizbonie. 
Jak sobie radzi?
Bardzo dobrze. Każdej nocy jest pełen. Żeby 
przyjść, trzeba wcześniej zrobić rezerwację, 
bo to bardzo mały lokal na jedynie 34 osoby. 
Bardzo się z niego cieszę. To klub dla mnie 
i dla moich bliskich przyjaciół. Odwiedza go 
wiele osób spoza Portugalii, turystów, ale my 
chcemy pokazać im prawdziwe portugalskie 
miejsce. To nie jest żadna atrakcja turystycz-
na. Podobnie, gdy jadę do Buenos Aires, 
pytam ludzi na ulicy: “Chciałbym odwiedzić 
klub tango, taki, do którego chodzą miesz-
kańcy tego miejsca”. A kiedy tam przyjdę, 
choć będę obcokrajowcem, będę mile wi-
dziany. Nie będę turystą. To nie jest miejsce, 
do którego przychodzą typowi turyści i w któ-
rym ludzie śpiewają tylko na pokaz.

Czyli kiedy wejdę do Twojego klubu, 
muszę respektować tradycję?
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Tak, zawsze też będziesz mile widziana. Bę-
dziesz mogła poczuć się jak u siebie w domu. 
Jest tam bardzo spontanicznie, nigdy nie 
wiesz, co się wydarzy. Nie ma żadnego pro-
gramu. Jednej nocy możesz zobaczyć wielu 
wspaniałych artystów, jak na przykład mój 
brat Camané lub Mariza, być może także 
Carlos do Cormo – i to jest cudowne!

Kiedy w końcu przyjadę do Lizbony, 
koniecznie odwiedzę Twój klub.
Chętnie cię ugoszczę.

E N G L I S H T E X T

Places where fado was born

Fado nights have already become 
a tradition at the Siesta Festival. This year 
in Gdansk we will have a chance to hear 
Helder Moutinho.

Can you tell me a little bit about your 
musical background? You come from 
a musical family, when did you start 
performing?
When I was 16 years old, I started writing 
poems. I was thinking about singing, but not 
too much. I started singing with my friends, in 
clubs, it wasn’t professional. So, as a profes-
sional I started singing when I was 27. 

What did you listen to when you were 
growing up? It wasn’t only fado, was it?
It was everything. I listened to a lot of fado, 
because my parents used to sing it, but when 
I was a teenager of course I had influence 
by all kinds of music: Portuguese, popular 



and traditional, Brazilian, sometimes some 
French music, some American and pop and 
rock from all over the world. All kinds, espe-
cially from England and the US.

Did fado change over the years?
I think it’s the same. There are two kinds of 
fado: there is the basic, classical fado. And 
when Mari [Mariza?] started performing, 
people started callling it “the new fado”. 
It’s not particularly modern version. She 
brought new way of listening to fado – the 
music has more melody. 

Your latest album, “1987” was a return to 
the roots of the genre. 
Yeah, we recorded a lot of classical songs, 
but also new compositions. The first one 
and the last one are new. There are some 
in-between, too. 

The concept of that album was to bring 
four poets to write four poems. Why four?
I was one of the poets, I wanted to invite three 
more authors of my generation. I had this idea 
because I thought it was very interesting to 
sing somebody’s else’s lyrics. The number had 
nothing to do with it.

What’s the most important experience 
your generation had? The 70s, the 
revolution, or rock’n’roll?
After the revolution we had opened doors 
for music from all over the world. It was 
very important for us. But we also had 
a heritage of fado music. We had a lot of 
materials to take from. They built this mu-
sic for us and it was fantastic.

Can you tell me the difference between 
fado sung by men and women? Because 
fado is all about emotions. Are there any 
things men can and cannot reveal?
There is not any difference. What we are do-
ing is singing poetry. It’s talking about life. So, 
what a man and a woman thinks about life? 
It’s the same! When a man or a woman is in 
love, it’s all the same. There is no difference. 
We are talking about expression, not exhibi-
tion. Women are different than men, but we’re 
talking about loving somebody, we are the 
same in the way of thinking and feeling.

But there isn’t any prohibition in 
Portuguese culture for men to show  
their emotions?
No. Fado started with the men singing in 
the streets. Women came after. So the first 
singers functioned like media – they sang 
about everyday life. At that time it was im-
possible for everybody to have a radio and 
not everybody could read a newspaper, so 

people walked on the streets and listened 
to the tales from the city and the suburbs. 
After that came the classic guitar, bacause 
the Portuguese guitar is more a melodic in-
strument, there is no harmony. Then came 
women to sing with men. Women were the 
ones who started singing more about the 
feelings. Earlier fado was more political and 
descriptive – it described the city’s everyday 
life. But women brought in the melody and 
the feelings. It was interesting for men as 
well. Now I can tell it’s the same – singing by 
men and women. Fado is our kind of pop – 
although the influences are different.

How do you see life in Portugal these 
days? Is the crisis still felt? Is today similar 
to the times of the Revolution? Can young 
people identify themselves with fado?
These days a lot of young people listen to 
fado. Because of the crisis we are more na-
tionalists, we think about our country, what 
we need to do fight it. We think more about 
the economy, about our culture. We want 
to be Portuguese more than ever. So people 
want to listen to fado and other Portuguese 
music and are proud of it. And the young 
ones are more open to their own roots. It’s 
not like in the ‘75 Revolution, because now 
we have more freedom. Maybe the freedom 
is not so good all the time, but still. We want 
to stand for what is our.

I heard about fado sang in Japanese.  
Did you know about it?
I heard about it long time ago, about 30 
years ago. 

Would tyou colaborate with those 
musicians?
I think fado is fado not only because of the 
music, but also because of the lyrics. When 
you sing fado in another language, in English, 
Spanish or Japanese, you do your own music, 
which is not fado. I’m not saying it’s bad, but if 
you sang fado in Polish, I would tell you you’re 
doing your kind of music with the influences 
of fado. The particularities of fado are: the 
music, the words and the accent. 

But you don’t have to be Portuguese to 
sing fado. Your co-singer from Quinteto 
Lisboa, María Berasarte is Spanish.
She doesn’t sing fado. She sings what we call 
a new Portuguese urban sound. Even I don’t 
sing fado there. Those are influnces of fado. 
Fado was born out of other influences and 
now fado gives influences to other kinds of 
music. Quintito Lisboa is one of those.

So fado is a very serious. But people in 
Portugal are not so serious, are they?

KULTURA / CULTURE

43

Fado can be very serious when you sing about 
something important. But it also can be 
happy. It’s about feelings, so it can be the both 
ways. I have some happy moments on my re-
cord. You must be honest with yourself.

You have two brothers who are fadistas. 
Do you compete in music?
The only thing we compete in is football. 
They always try to be different from each 
other, even when we perform the same 
song. If I pick a record and take a bit from 
the traditional fado, fado tradicional, I al-
ways get in touch with my brothers. I say 
“I’m gonna record this, are gonna record 
this one?” If he’s gonna record the same 
song, I put it off, so that we don’t do the 
same things at the same time. If I’m gonna 
release my album in September, then I tell 
my brother “Release yours in January”, so 
that we don’t have any kind of competition.

Are you looking forward for the  
Siesta Festival? Will it be your first  
time in Poland?
Yes, it will be my first time in Poland and it will 
be a pleasure. I know that you like fado a lot.

Yes, the tickets sold out immediately!
Yeah? Oh my God. 

You opened your own fado club in Lisbon. 
How is it doing?
Very good. It’s full every night, you need 
to have reservation to come, because it’s 
a small place, only 34 people inside. I’m 
very happy for this, it’s a club for me and my 
close friends. There are lots of people from 
outside Portugal, tourists, but when they 
come inside, what we want to show then is 
a real Portuguese place. It’s not a tourist at-
traction. It’s like when I go to Buenos Aires 
and ask people on the streets: “I want to go 
to a tango cafe where people in this people 
used to go”. And when I come there, I will 
be a foreigner, but a welcome foreigner. Not 
a tourist. It’s not a place where typical tour-
ist would go and where people sing for show. 

So when I step into your club, I’ll have to 
respect the tradition?
Yes, you’ll be also very welcome. You’ll feel 
at home. And it’s also very spontaneous, 
you never know what’s gonna happen. 
There is no programme. In one night you 
can have so many great artists signing, 
like my brother Camané or Mariza, maybe 
Carlos do Cormo – it’s magic!

When I finally arrive to Lisbon,  
I must visit your place.
You will be my guest.



Z
aproszenia, aby poprowadzić 
znakomitą Orkiestrę Symfonicz-
ną Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej przyjęli m.in. 

dyrygenci: Dimitris Botinis czy Igor 
Manaszerow. Nie zabraknie także 
doskonałych solistów. Sama orkiestra 
również wystąpi w roli gwiazdy, m.in. na 

W Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku to obecnie największa instytucja kulturalna 
w północnej Polsce. Nic dziwnego, że chętnie współpracują z nią najlepsi artyści z całego świata. W maju 

melomani będą mogli wręcz wybierać spośród propozycji koncertowych w mistrzowskiej obsadzie.

jednym z najważniejszych w Europie 
międzynarodowych festiwali muzycznych 
– Musikfestspiele Saar obok tak wybitnych 
artystów, jak K. Penderecki, K. Zimerman, 
R. Blechacz czy L. Możdżer.

Na trasie międzynarodowego tournée 
Orkiestry PFB znajdzie się także Teatro Co-
munale Giuseppe Verdi we włoskim Perdone. 

Poczas koncertu zaplanowanego na 5 maja 
na fortepianie zagra należąca do czołówki 
polskich pianistów Beata Bilińska. Orkiestrę 
poprowadzi zaś I Dyrygent Gościnny PFB – 
Massimiliano Caldi. Ci, którzy nie wybie-
rają się na majówkę za granicę, propozycji 
muzycznych najwyższej próby będą mogli 
wysłuchać na gdańskiej Ołowiance.

TEKST
Magdalena 

Malara - Świtońska

ZDJĘCIE
Źródło: Polska 

Filharmonia Bałtycka

KULTURA / CULTURE

44

 MAJ W TOWARZYSTWIE 
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Już 8 maja I Dyrygent Gościnny Orkie-
stry Symfonicznej Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej poprowadzi ciekawy projekt 
muzyczny, w którym Orkiestra Kameral-
na Hanseatica zmierzy się z… organami, 
na których zagra Hanna Dys. Solistka 
ta jest absolwentką gdańskiej Akademii 
Muzycznej w klasie organów prof. Romana 
Peruckiego oraz Hochschule für Musik 
und Theater w Hamburgu. Ma na swoim 
koncie także nominację do nagrody Miasta 
Gdańska dla Młodych Twórców Kultury 
w 2010 roku. Z kolei Orkiestra Hanseatica 
to zespół, o którym dyrektor Festiwalu 
Francuskiego Radia w Montpellier powie-
dział: „Oni są znakomici, nie mamy nikogo 
takiego we Francji…”. Najjaśniejszym punk-
tem programu będzie z pewnością Koncert 
g-moll na organy i orkiestrę op. 35 Mieczy-
sława Surzyńskiego, będący prawdziwą 
perłą wśród kompozycji polskich przezna-
czonych na ten królewski instrument.

Sporą dawkę pozytywnych wzruszeń 
zapewni także melomanom Nadzwy-
czajny Recital Fortepianowy – „Nadzieja 
Uczy Czekać”, zaplanowany na 17 maja 
w wykonaniu Lukasa Geniušasa – laureata 
II nagrody na XVI Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka 
Chopina. Podczas  koncertu zabrzmią 
najpiękniejsze etiudy i sonaty fortepiano-
we m.in. Beethovena, Chopina, Rachma-
ninowa, Liszta czy Prokofiewa. Recital 
połączony będzie z recytacją poezji ks. 
Jana Twardowskiego, który w tym roku 
obchodziłby 100 rocznicę urodzin,  
w interpretacji wybitnego, polskiego akto-
ra Jerzego Zelnika.

Na kolejny Wieczór Mistrzów Filhar-
monia zaprasza 21 maja. Najpiękniejsze 
dzieła Szostakowicza i Rachmaninowa 
wykona Antal Zaial – wirtuoz skrzypiec, 
którego technika i muzyczna finezja zostały 
docenione przez samego Yehudi Menuhina. 
Orkiestrę Symfoniczną Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej poprowadzi Dimitris Botinis 
– jeden z najmłodszych greckich dyrygen-
tów i wschodząca gwiazda dyrygentury 
operowej i symfonicznej.

Mistrzowie wystąpią także dla mam. 
26 maja z okazji Dnia Matki w Sali Kon-
certowej na Ołowiance zagrają soliści: 
altowiolinistka i zdobywczyni m.in. III 
nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym ARD w Monachium Gatarzy-
na Budnik–Gałązka oraz pianista, laureat 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
konkursów pianistycznych, m.in Między-
narodowego Konkursu im. Karola Szy-
manowskiego w Łodzi, należący do grona 
najwybitniejszych artystów młodego 
pokolenia Piotr Kopczyński.

Cykl majowych koncertów w wykona-
niu mistrzów zakończy 29 maja „Operowy 
wieczór talentów w miłosnym nastro-
ju”. Wystąpią wybitni soliści Akademii 
Muzycznej w Gdańsku: pianista Wojciech 
Styś, śpiewaczka Magdalena Chmielecka 
oraz skrzypek Adam Bruderek. Artyści 
wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry 
Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej pod batutą Igora Manaszerowa, na co 
dzień związanego z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Moskiewskiej.

E N G L I S H T E X T

May in masters’ company

The Polish Baltic F. Chopin Philharmonic 
is currently the biggest cultural institution 
in northern Poland. No wonder that the 
best artists from the whole world are 
willing to cooperate with it. Music lovers 
can choose from several masterly concert 
proposals offered in May.

Conductors like Dimitris Botinis or Igor 
Manasherov accepted the invitation to 
lead the excellent Symphonic Orchestra 
of the Polish Baltic Philharmonic. But May 
will be also a month of wonderful soloists. 
The orchestra itself will perform as a star 
as well, for example during one of the 
most important music festivals in Europe, 
Musikfestspiele Saar, in the company of 
such outstanding artists as K. Penderecki, 
K. Zimerman, R. Blechacz or L. Możdżer.

The international tour of the PBP 
Orchestra includes also Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi in Perdone, Italy. Beata 
Bilińska, one of the top Polish pianists, 
will give a piano concert on 5 May, and the 
orchestra will be led by the 1st PBP Guest 
Conductor Massimiliano Caldi. Those 
who do not plan to go abroad on May Day 
can listen to music of the highest order on 
Ołowianka island in Gdansk.

Already on 8 May, the 1st PBP Sym-
phonic Orchestra Guest Conductor will 
lead an interesting music project: the 
Hanseatica Chamber Orchestra will pit 
themselves against... an organ played by 
Hanna Dys. The soloist is a graduate of 
the Academy of Music, where she finished 
class led by Prof. Roman Perucki, and 
the Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg. She has also been nominated 
for the City of Gdansk Award for Young 
Artists in the Field of Culture in 2010. As 
regards Hanseatica, it is an orchestra de-
scribed by the Festival de Radio France et 
Montpellier Director as: “They’re brilliant, 
we have no one like them in France...”. The 

Concerto for Organ and Orchestra in G 
minor op. 35 by Mieczysław Surzyński will 
the brightest item in the programme. It 
is a true gem among Polish compositions 
written for this royal instrument.

Music lovers will be deeply moved also 
during the Extraordinary Piano Recital 
entitled “Hope Teaches Patience” planned 
for 17 May and performed by Lukas Ge-
niušas, the winner of the 2nd prize in the 
16th International Chopin Piano Compe-
tition. The concert will feature the most 
beautiful études and piano sonatas for 
example by Beethoven, Chopin, Rach-
maninoff, Liszt or Prokofiev. Moreover,  
the recital will include a recitation  
of poems by Jan Twardowski, who would 
celebrate the 100th anniversary of his 
birth this year, interpreted by outstanding 
Polish actor Jerzy Zelnik.

The Philharmonic invites everyone 
interested to the next Masters’ Night 
on 21 May. The most beautiful works by 
Szostakowicz and Rachmaninoff will 
be played by violin virtuoso Antal Zaial, 
whose technique and music finesse were 
appreciated by Yehudi Menuhin himself. 
The Symphonic Orchestra of the Polish 
Baltic Philharmonic will be conducted 
by Dimitris Botinis, one of the youngest 
Greek conductors and the emerging star of 
opera and symphonic conductorship.

Another masterly concert will take place 
on 26 May. Two soloists will perform in the 
Concert Hall on Ołowianka to celebrate 
Mother’s Day: Katarzyna Budnik–Gałązka, 
a violist and winner of the 3rd prize in the 
ARD International Music Competition in 
Munich, and Piotr Kopczyński, a pianist, 
winner of national and international piano 
competitions, including Karol Szymanows-
ki International Competition in Lodz, and 
one of the most outstanding representatives 
of the young generation of artists.

The series of May masters’ concerts will 
end on 29 May with “Opera Talents’ Night 
in Romantic Atmosphere”. It will include 
performances by brilliant soloists from 
the Academy of Music in Gdansk: pianist 
Wojciech Styś, singer Magdalena Chmielec-
ka and violinist Adam Bruderek. The 
artists will perform accompanied by the 
Symphonic Orchestra of the Polish Baltic 
Philharmonic conducted by Igor Manasher-
ov, who normally cooperates with Moscow 
Philharmonic Symphony Orchestra.

SPONSOR STRATEGICZNY PFB :
EDF POLSKA SA, 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY
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P
ropozycją Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot na spędzenie 
jednego z czerwcowych wieczorów 
będzie tradycyjny, coroczny 

Koncert Dyplomantów. Wydarzenie to jest 
okazją do wysłuchania dzieł pióra wybitnych 
mistrzów pod batutą młodych adeptów sztuki 
dyrygenckiej. Podczas koncertu będzie miał 
bowiem miejsce egzamin dyplomowy 
– licencjacki lub magisterski - studentów 
dyrygentury gdańskiej Akademii Muzycznej. 
Tego wieczoru muzycy będą zatem zobowią-
zani spełnić oczekiwania nie tylko zgroma-
dzonych w sali koncertowej melomanów, ale 
również obecnej na widowni komisji 
egzaminacyjnej oraz grona profesorskiego. 
Przedmiotem koncertu i egzaminu będzie 
utwór na orkiestrę smyczkową oraz 
instrument solowy. Warto wspomnieć, że dla 
młodych dyrygentów Koncert Dyplomantów 
jest jedną z pierwszych w życiu możliwości 
pracy i kontaktu z profesjonalną orkiestrą 
i tym samym stanowi wyjście poza mury 

kompozytorskiego im. Krzysztofa Penderec-
kiego? Przekonamy się już wkrótce.

Jednak zanim wybrzmią dźwięki pierw-
szych prób przed Sopot Classic miłośnicy 
muzyki będą mogli skorzystać z jeszcze 
jednej festiwalowej i jubileuszowej propozycji 
miasta Sopot. W ostatnim tygodniu czerwca 
w nadmorskim kurorcie zagoszczą bowiem 
„Dwa Teatry” – XV Festiwal Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji Polskiej.

Tego lata sopocka orkiestra zagości 
także na Festiwalu „Lato Muzyczne” 
w niemieckim mieście Chorin. W tym roku 
organizatorzy „Choriner Musiksommer” 
wysoko ustawili poprzeczkę w kwestii 
instrumentów dętych blaszanych. Wraz 
z PFK Sopot wystąpi światowej sławy 
trębacz Reinhold Friedrich, aby wspól-
nie wykonać dwa wspaniałe koncerty na 
trąbkę i orkiestrę kameralną –Giuseppe 
Tartiniego oraz Michaela Haydna. Na 
zakończenie koncertu wybrzmi także 
VI Symfonia „Pastoralna” Ludwiga van 

TEKST
Martyna Urbańczyk

uczelnianej sali ćwiczeń. Z drugiej strony 
melomanom koncert ten udostępnia 
fragment akademickiego świata, na co 
dzień dostępnego i „rozgrywającego się” 
jedynie w murach uczelni. Wydarzenie to 
będzie miało miejsce 13 czerwca w Sali 
koncertowej PFK Sopot, położonej na 
terenie Opery Leśnej.

Wraz z budzącą się do życia przyrodą 
w sopockim lesie odżywa również amfiteatr 
Opery Leśnej. 2 sierpnia na słynnej scenie 
będzie miało miejsce wydarzenie szczegól-
ne, a mianowicie wielka gala koncertowa 
- inaugurująca piątą, jubileuszową edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne-
go Sopot Classic. Tradycyjnie koncepcja 
koncertu będzie osnuta wokół historii życia 
i twórczości wybranego kompozytora. Komu 
zatem poświęcony będzie ten wyjątkowy 
koncert monograficzny? Jakie gwiazdy 
w tym roku zawitają w progach sopockiego 
amfiteatru? Kto będzie zwycięzcą tegorocz-
nego, towarzyszącego Festiwalowi, Konkursu 

Wyjątkowe koncerty kameralne i spektakularne festiwale – tak w skrócie można określić plan Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot na nadchodzące letnie miesiące. Propozycje muzyczne sopockiego zespołu na pewno nie rozczarują 

tych, którzy nad morzem - poza wypoczynkiem na plaży - poszukują niezapomnianych i niebanalnych wydarzeń.

ZDJĘCIE
Edyta Rembała

MUZYCZNE 
LATO W SOPOCIE

Opera Leśna, tuż przed koncertem inaugurującym Festiwal Sopot Classic 2014.



Beethovena. Koncert zatytułowany „Na 
łono natury z trąbką” odbędzie się 26 lipca 
w Chorin, mieście słynącym z gotyckiego 
zespołu klasztornego należącego niegdyś 
do zakonu Cystersów.

Sezon wielkich wydarzeń muzycznych 
z udziałem sopockich kameralistów nie 
kończy się jednak z nastaniem jesieni. 24 
października w hali widowiskowej Ergo Areny 
będzie miał miejsce wyjątkowy koncert, 
podczas którego wystąpi kolejny światowej 
sławy trębacz – Chris Botti. Amerykański 
artysta i jego zespół współpracowali z najlep-
szymi orkiestrami na świecie, występując 
na najbardziej prestiżowych scenach świata. 
Chris Botti znany jest również ze współpracy 
z gwiazdami muzyki, takimi jak np.: Sting, 
Aretha Franklin, czy Bob Dylan. Teraz do 
tej długiej, liczącej kilkadziesiąt pozycji listy 
dołączy Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot. Tego niezapomnianego wieczoru or-
kiestrę poprowadzi maestro Wojciech Rajski. 
Wspólnie wykonają kilkanaście utworów, 
w tym m.in. „Time to say goodbye”, „Nessun 
dorma”, „Cinema paradiso” czy „Italia”. 
Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest 
sopocka Bałtycka Agencja Artystyczna BART, 
pierwszy promotor Chrisa Botti w Polsce.

Więcej informacji o poszczególnych 
wydarzeniach oraz biletach na stronach 

internetowych:
Koncert Dyplomantów: www.pfksopot.pl

Festiwal Sopot Classic: www.sopotclassic.pl
Dwa Teatry: www.dwateatry.tvp.pl

Chorin: www.choriner-musiksommer.de
Chris Botti i PFK Sopot: www.bart.sopot.pl

E N G L I S H T E X T

Music summer in Sopot

Unique chamber concerts and spec-
tacular festivals – this is how we can 
summarize the plans of the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot for next 
months. What the group from Sopot 
has to offer will certainly satisfy those 
who come to the seaside to look for 
not only leisure on the beach but also 
unforgettable and original events.

The Polish Chamber Philharmonic 
Sopot suggests spending one of the June 
evenings at the traditional annual Concert 

of Graduates. The event is a chance to 
listen to works by acknowledged masters 
performed under the baton of young 
conductorship graduates. The Academy of 
Music in Gdansk students will take their 
final (either BA or MA) examinations in 
conductorship during the concert, which 
means the musicians will be obliged to 
meet the expectations of not only music 
lovers gathered in the hall but also the 
examination board and the teaching staff 
present in the audience. The concert and 
the exam will include pieces for a string 
orchestra and for a solo instrument. It is 
worth mentioning that for the young con-
ductors the Concert of Graduates is one of 
the first chances in their life to work in the 
company of a professional orchestra. It is 
thus also a means to go beyond the walls 
of the rehearsal rooms of the academy. 
On the other hand, the concert gives 
music lovers a chance to see a part of the 
academic world, which is normally limited 
to academy buildings only. The event will 
take place on 13 June in the Concert Hall 
of PCP Sopot located in the Forest Opera.

With the coming of spring and summer, 
the Forest Opera amphitheatre comes 
back to life as well. A special event will 
take place on the famous stage on 2 Au-
gust, that is a great concert gala opening 
the fifth, jubilee edition of the Internation-
al Music Festival Sopot Classic. As usual, 
the idea of the concert will focus around 
the history of life and works of a chosen 
composer. To whom will be this unique 
monographic concert devoted? What 
stars are going to visit the amphitheatre 
in Sopot this year? Who will become the 
winner of this year’s Krzysztof Penderecki 
Composers’ Competition that accompa-
nies the Festival? We will see soon.

But before the first sounds of Sopot 
Classic are heard, music lovers can 
attend one more festival and jubilee event 
prepared by the city of Sopot. The 15th 
Polish Radio and Polish Television Theatre 
Festival “Two Theatres” will be held in the 
last week of June in the seaside city.

The orchestra from Sopot will also 

participate in the Chorin Music Summer 
Festival in Germany. This year, the orga-
nizers of Choriner Musiksommer have set 
high standards as regards brass instru-
ments. Reinhold Friedrich, a world-famous 
trumpeter, will perform together with PCP 
Sopot. They will give two excellent con-
certs for a trumpet and chamber orchestra 
by Giuseppe Tartini and Michael Haydn. 
The concert will end with the Symphony 
No. 6 in F major (the Pastoral Symphony) 
by Ludwig van Beethoven. Entitled “To the 
Bosom of Nature with Trumpet”, the con-
cert will take place on 26 July in Chorin, 
a city famous for its former Cistercian 
Gothic monastery.

But the season of great music events 
honoured by the presence of the cham-
ber musicians from Sopot does not end 
with the beginning of autumn. A unique 
concert including a performance of 
world-famous trumpeter Chris Botti will 
be organized on 24 October at ERGO 
ARENA. The American artist and his band 
have cooperated with the best orchestras 
in the world and performed on the world’s 
most prestigious stages. Chris Botti is 
also famous for his cooperation with such 
music stars as: Sting, Aretha Franklin or 
Bob Dylan. Now also the Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra Sopot will join 
this long list composed of several dozen 
names. On this unforgettable evening the 
orchestra will be conducted by Maestro 
Wojciech Rajski. They will perform more 
than ten pieces, including: “Time to say 
goodbye”, “Nessun dorma”, “Cinema 
paradiso” and “Italia”. The concert has 
been initiated and organized by the Baltic 
Artistic Agency BART, the first promoter 
of Chris Botti in Poland.

For more information about the concerts 
and tickets see the following websites:

Concert of Graduates: www.pfksopot.pl
Sopot Classic Festival: www.sopotclassic.pl

Two Theatres: www.dwateatry.tvp.pl
Chorin: www.choriner-musiksommer.de

Chris Botti and PCP Sopot:  
www.bart.sopot.pl
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Polska Filharmonia Kameralna Sopot, działająca w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, jest instytucją kultury 
Miasta Sopot oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Mecenasem orkiestry jest Grupa ENERGA.
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Maciek Bochniak do tej pory był twórcą filmów offowych. Nakręcił dokument o Bayer Full w Chinach. Postanowił wykorzystać 
swoją wiedzę o disco polo i nakręcić fabułę. Wyszła mu bajkowa komedia musicalowa dla wszystkich Polaków.

ROZMAWIAŁA
Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA
Alvernia Studios/

NEXT FILM
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TYLE NIESAMOWITYCH 

K O L O R Ó W
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Jak to się stało, że po dokumentach 
zdecydowałeś się na film fabularny?
To naturalna konsekwencja. Zawsze marzy-
łem o tym, by zrobić film fabularny, wzięło 
się to gdzieś tam z fascynacji z dzieciństwa 
i dlatego w ogóle zainteresowałem się 
filmem. Zrobiłem dokument o Bayer Full 
w Chinach i nagle zorientowałem się, że – 
Chiny Chinami – ale mamy w ogóle taki 
temat jak disco polo, równoległy świat, zu-
pełnie wyjątkowy i nad wyraz filmowy. Do 
tego należy dodać, że przez lata nikt się nim 
zupełnie nie interesował. Otoczyłem się nie 

tyle obowiązkiem, co szansą, bo miałem 
duży zakres wiedzy na ten temat.

To właśnie ciekawe, że nikt dotąd nie 
wpadł, żeby zrobić z tego film.
No więc właśnie, też mnie to zdziwiło. 

Zacząłeś interesować się disco polo przy 
filmie „Miliard szczęśliwych ludzi” czy 
jeszcze wcześniej?
Nie, nie. Nie miałem styczności z disco 
polo, może dlatego też z jakąś taką świe-
żością i szczerą ciekawością odkryłem ten 

świat parę lat temu. I zobaczyłem to, co 
właściwie mnie ominęło. Wychowałem się 
w Krakowie, zawsze byłem związany z tam-
tejszym środowiskiem muzycznym, czyli, 
powiedzmy, konserwatywnym, jazzowym, 
poetyckim, klasycznym, i jakby muzyka 
elektroniczna w ogóle mnie ominęła, disco 
polo to już zupełnie. Po latach, kiedy wie-
działem, że sobie kiedyś istniało i byłem 
pewien, że już dawno nie żyje, okazało się, 
że to jest świat muzyczny, który ma się 
świetnie. Do tego u boku jest tyle niesamo-
witych kolorów, efektów, warunków, mo-
tywów, że to się samo zaczynało układać 
w jakąś całość. 

I teraz przyjaźnisz się z twórcami disco 
polo? Paru zaprosiłeś do filmu.
Przyjaźnię to za duże słowo, ale tak, mamy 
kontakt, który narodził się właśnie podczas 
pracy nad dokumentem. Potem wielu 
z nich mi pomagało przy konstruowaniu 
scenariusza, dzielili się chętnie swoimi 
historiami, przeżyciami. Oczywiście na 
etapie dokumentacji przedfilmowej też 
korzystaliśmy z ich gościnności, pomocy 
i otwartości, zwłaszcza w przygotowaniu 
z aktorami. Chodziliśmy na ich koncerty, 
rozmawialiśmy, żeby mogli poczuć, jak to 
jest być gwiazdą disco polo. Te kontakty się 
zacieśniały, wiadomo. Teraz spotykamy się 
przy promocji i myślę, że darzymy się dużą 
sympatią. Oczywiście nie z całym środo-
wiskiem się zapoznałem, ale z niektórymi 
muzykami jak najbardziej. 

Nie czuli, że trochę się z nich naśmiewasz?
Nie, bo ja od początku mówiłem, że moim 
celem jest właśnie robienie czegoś zupełnie 
w drugą stronę. Oczywistym jest, że jeśli 
przez 20 lat cała Polska się z nich śmiała, to 
pewna obawa była. Ale w momencie, kiedy 
zobaczyli, jak już konstruowałem film „Mi-
liard szczęśliwych ludzi”, i że udało mi się 
zrobić komedię z zespołem Bayer Full w roli 
głównej, ale jednocześnie nie obśmiewają-
cej zespołu Bayer Full, to zrozumieli, że być 
może będę chciał zrobić coś takiego w fil-
mie fabularnym. Na początku naniosłem 
standard, mówiłem: „Słuchajcie, nie intere-
suje mnie w ogóle obśmiewanie tematu czy 
podchodzenie z góry. Chcę oddać to, czego 
nikt do tej pory nie oddał”. Próby filmowe 
o disco polo były, ale one oceniały, oce-
niały siłą rzeczy, bo oddawały tylko jeden 
wymiar tego świata, ten taki najbardziej 
kiczowaty, czyli wymiar wizualny, który 
był siermiężnością lat 90. w ogóle, a świata 
disco polo w szczególności. Moim założe-
niem było nie to, żeby ocenić, tylko wejść 
w wymiar emocjonalny, który wydawał mi 
się najciekawszy. To się przewijało przez 
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ich wszystkie wypowiedzi: te historie z lat 
90. to taki obraz rzeczywistości wokół nich 
zupełnie inny niż ta, którą widać chociażby 
na zdjęciach. Wtedy uświadomiłem sobie, 
że cały ten hype związany z szybkimi karie-
rami, z przemianą, z tym, że nagle kraj się 
zaczął do życia budzić, spowodował, że oni 
przeżywali swój pewnego rodzaju amery-
kański sen. I to się dla mnie stało kluczem 
przy konstruowaniu świata w filmie. 

Nie spodziewałam się, że ubierzesz 
ten temat w tyle konwencji – western, 
historia poszukiwaczy złota, ale też to, 
z czym mi się skojarzyło, to Bollywood. 
Miałeś takie założenie?
No pewnie, że tak. To miał być w założeniach 
taki hiperrealizm bollywoodzki, jakieś odnie-
sienia do LaChapelle’a, no bo ten świat taki 
miał być – to miała być bajka. Od początku 
do końca chcieliśmy wejść w sferę wyobra-
żeń, naszych marzeń o samych sobie, uwy-
puklić te najfajniejsze cechy, które na chwilę 
zaczęły w naszych społeczeństwie królować. 
Skoro wszyscy dookoła odnosili sukces, to 
siłą rzeczy energia, która w ludziach krążyła, 
była na zupełnie innym poziomie niż zazwy-
czaj. I dlatego decyzja, żeby cały ten świat 
przeenergetyzować, dodać mu niesamowicie 
żywych barw, odejść od tej szarości, którą 
mamy na co dzień i przypomnieć sobie 
szalone lata 90. w taki sposób, żeby młodzi 
widzowie, którzy tych czasów nie pamięta-
ją, poczuli taką moc, że po wyjściu z kina 

pomyśleli: „Kurczę! Chciałbym w takiej bajce 
się znaleźć! Chciałbym coś takiego przeżyć!”.

Ja pamiętam te czasy z dzieciństwa, 
wszystkie urodziny w podstawówce 
były przy kasetach disco polo, wszystkie 
dzieciaki oglądały Disco Relax. To 
było dziwne! Także świetna podróż 
sentymentalna. Właściwie to komu ten 
film miał się podobać? Wszystkim, fanom 
disco polo? Uważasz, że wszyscy Polacy 
to jedna rodzina, czy Polacy dzielą się na 
Polskę A i Polskę B?
 Myślę, że może jest też Polska C, D, E, F i tak 
dalej. To wszystko strasznie subiektywne, 
nie chcę się bawić w socjologa i dzielić ani 
widzów, ani Polaków, bo dzielić możemy się 
na kierowców, na rowerzystów, na katolików, 
buddystów, Żydów i tych podziałów może być 
bardzo dużo. Nasz film przede wszystkim 
proponuje nową jakość w rozrywce i to jest 

jego główne zadanie. Nie ma łączyć discopo-
lowców i nie-discopolowców, bo ten film 
może się tak samo podobać jednym i drugim. 
To jest film po prostu dla szerokiej publiczno-
ści, która ma ochotę na dwie godziny niezłej 
zabawy w kinie na naprawdę niezłym pozio-
mie, również intelektualnym. 

Faktycznie, jak prześledzimy komedie 
z ostatnich lat, które Polskę podsumowują, 
przychodzi mi na myśl „Ryś” Tyma albo 
„Obywatel” Stuhra. Ten ostatni – mocny, 
ale bardzo gorzki. A twój film jest 
przepełniony… radością! I to jest piękne. 
No dziękuję, ja jestem ogólnie radosnym czło-
wiekiem, to może dlatego.

Miałeś zamiar uczynić „Disco polo” taką 
kultową komedią opowiadającą o latach 
90., tak jak filmy Barei opowiadały 
o czasach PRL-u?
Jak mam być szczery, to ja w ogóle nie 
sądziłem, że ten film będzie aż tak ludzi 
bawił. W ogóle nie spodziewałem się, 
że powstanie komedia. Myślałem, że to 
jest taki wytwór absurdu, ale to, co się 
dzieje, jak ludzie reagują, przerasta moje 
oczekiwania – sceny, z których się śmieją. 
Ja nigdy się nie śmiałem, pisząc je, a już 
tym bardziej później, oglądając. Dopiero 
w kinie, jak zobaczyłem, jak ludzie reagu-
ją, zrozumiałem, że to może kogoś bawić. 
Ale wynika to pewnie z tego, że do swoich 
żartów się przyzwyczajasz. Natomiast jest 

Moim założeniem było 
nie to, żeby ocenić, 

tylko wejść w wymiar 
emocjonalny, który 

wydawał mi się 
najciekawszy. 

OD LEWEJ: REŻYSER MACIEK BOCHNIAK I AKTORZY DAWID OGRODNIK I ALEKSANDRA HAMKAŁO.



KULTURA / CULTURE

51

coś w tym, co powiedziałaś. Ja lubię sobie 
odświeżać filmy Barei i parę dni temu 
obejrzałem „Misia” i nagle zrozumiałem, 
że kurczę, zrobiliśmy „Misia” na miarę na-
szych czasów! Zupełnie przez przypadek. 
Wydaje mi się, że za 20 lat ten film może 
być podobnie odbierany, jak my teraz 
odbieramy „Misia” – absurdalny zapis rze-
czywistości, która nas otacza.

W filmie jest mnóstwo pomysłów 
dopiętych na ostatni guzik. Na przykład 
Jacek Koman – Argentyńczyk z Moulin 
Rouge jako hochsztapler trzymający 
wszystko w garści, albo Jerzy Urban, 
nagle w więzieniu. To wszystko było 
twoim pomysłem?
W filmie występują 64 postacie, więc trud-
no mówić, kogo kto wymyślił. Większość 
pomysłów obsadowych jest moja, ale Jerze-
go Urbana wymyślił producent, Stanisław 
Tyczyński. Wiedzieliśmy, że chcemy obsa-
dzić jakąś prawdziwą postać, nie wiedzie-
liśmy, którą, więc to on wpadł na to, że to 
będzie akurat Urban.

Podobno teraz zajmujesz się dokumentem 
o etiopskim jazzie. 
Tak, właśnie dlatego jutro jadę do Etiopii. 
(śmiech) To jest projekt, który robię już 
ze 2 lata. Wydaje mi się jednym z najtrud-
niejszych filmów, które stoją przede mną. 
Próbuję sobie z tym poradzić i to jest mój 
plan na najbliższy rok. 

Na koniec: Czujesz się przytłoczony 
sukcesem „Disco polo”?
(gromki śmiech) Nie, bo jeszcze nie ma 
sukcesu. Sukces będzie, jak będziemy 
wiedzieć, ile ludzi poszło na niego do kina. 
Rzeczywiście, są bardzo dobre wyniki po 
pierwszym weekendzie, ja się z tego cieszę, 
absolutnie, ale nie jestem przytłoczony, 
jeszcze nie świętowałem. 

Myślisz, że ten film może odnieść sukces 
za granicą, czy tylko Polacy mogą go 
zrozumieć?
To się okaże, mamy go przetłumaczonego 
i na pewno będziemy go na zagraniczne fe-
stiwale wysyłać. Nie mam bladego pojęcia. 
Z doświadczenia wiemy, że czasem jest tak, 
że takie najbardziej „narodowe” filmy z po-
wodu swojej egzotyki zyskują zaintereso-
wanie za granicą. „Miliard szczęśliwych lu-
dzi” z Bayer Full za granicą kompletnie się 
nie przyjął. W Polsce odbiór publiczności 
był bardzo dobry, ludzie się świetnie bawili 
przy tym filmie. Za granicą nie – ludzie nie 
zapraszali nas na żadne festiwale, prawdo-
podobnie dlatego, że ten film był zbyt lokal-
ny. Opowiadał o zetknięciu cech typowo 

polskich z mieszanką orientu, taką bardzo 
romantyczną. Ciężko mi powiedzieć, jak 
to będzie. Oczywiście jako twórca bardzo 
bym sobie tego życzył.

E N G L I S H T E X T

So many amazing colours

Maciej Bochniak was making so far he 
was making independent films. He shot 
a documentary on Bayer Full in China. 
And decided to use his knowledge about 
disco polo to direct a feature. What he got 
is a fabulous musical comedy for all Poles.

How did it happen that you decided on 
a feature film after your documentaries?
It was a natural consequence. I’ve always 
dreamt about making a feature film. It 
came somewhere from my childhood fasci-
nations, which is why I took an interest in 
the cinema in the first place. I made a doc-
umentary about Bayer Full in China and 
suddenly realized that, China set aside, we 
have such a subject as disco polo music in 
Poland. Something like a parallel world, 
which is completely unique and perfect for 
a film. And on top of all that, nobody  
was interested in it for years. So I found 
myself not necessarily a duty but rather 
a chance because I’d already had a wide 
knowledge on the subject.

And that’s the most interesting issue, the 
fact that so far no one else had the idea to 
make a movie about it.
Exactly, it surprised me too.

You got interested in disco polo when 
you were shooting Miliard szczęśliwych 
ludzi or before?
No, no. I hadn’t had any contact with disco 
polo before, and perhaps this is why I discov-
ered this world several years ago with such 
freshness and genuine curiosity. And I saw 
what passed me by. I grew up in Cracow and 
have always been close to its local music cir-
cles, which were, let’s say, conservative, jazz, 
poetic, classical. Electronic music somehow 
passed me by completely, not to mention 
disco polo. Years later, when I got to know that 
it had once existed and thought that it was al-
ready dead, it turned out that this music world 
was flourishing. Plus there were so many 
amazing colours, effects, conditions and 
motifs in this world that it all started fitting 
together into some uniform whole.

And now you are friends with disco  
polo musicians? You invited some of 
them to the film.
Calling it friendship would be saying too 
much. But yes, we are in contact, which we 
came into when I was working on the docu-
mentary. Many of them later helped me to 
write the screenplay and readily shared their 



stories and experiences with me. We obvious-
ly enjoyed their hospitality, help and openness 
at later stages, too, especially when we were 
preparing the actors. We were going to their 
concerts and talked with them so that the 
actors could feel how it’s like to be a disco polo 
star. Those contacts intensified, of course. 
Now we meet during promotional events, 
and I think we like each other a lot. I haven’t 
naturally made acquaintance with the whole 
circle, only with some musicians.

Didn’t they feel that you mock them a bit?
No because I was saying from the begin-
ning that it was my aim to do something the 
other way round. It’s obvious that there was 
some anxiety since the whole Poland had 
been laughing at them for 20 years But when 
they saw how I was making Miliard szczęś-
liwych ludzi and that I managed to shoot 
a comedy with the band Bayer Full playing 
the main part and at the same time avoid 
any mockery of Bayer Full, they understood 
that perhaps I’d like to do something like 
that in the feature film as well. First of all, 
I established a standard. I said, “Listen, I’m 
not interested in jeering or patronizing the 
subject. I want to convey what nobody has 
ever conveyed so far”. There were attempts at 
producing movies about disco polo, but they 
were making judgments. They had to make 
judgments because they were portraying only 
one dimension of this world, the most kitschy 
one, that is the visual dimension, which was 
the coarseness of the 90s in Poland in general 
and of the disco polo world in particular. My 
assumption was not to judge but to enter the 
emotional dimension, which I found the most 
interesting. It was present in each and every 
one of their comments: those stories from the 
90s presented a completely different image 
of the reality around them than what’s visible 
for example in photographs. Then I real-
ized that this whole hype involved in quick 
careers, the transformation and the fact that 
the country suddenly started coming back to 
life made them go through a kind of their own 
American dream. And this became my key 
for creating their world in the film.

I didn’t expect to see this topic follow so 
many conventions: westerns, the story of 
gold-diggers and finally Bollywood, which 
I also associated the subject with. Was it 
your assumption from the beginning?
Of course it was. It was supposed to be a kind 
of Bollywood hyperrealism with some ref-
erences to LaChapelle. Because this world 
was supposed to be like that, like a fairytale. 
From beginning to end we wanted to enter 
the sphere of imagination, our own dreams 
about ourselves, and to emphasise the best 

features that reigned supreme in our societies 
for a moment. Since everyone around was 
achieving success, people simply must have 
felt a different level of energy than usually. 
This is why I made the decision to re-energize 
this whole world and make it more vivid and 
colourful, to leave this greyness we see every 
day and remind everyone of those wild 90s 
in such a way as to make young people, who 
don’t remember those times, feel this power 
and later think, “Damn! I’d like to find myself 
in such a fairytale! I’d like to experience 
something like that!”

I remember those times from my 
childhood: all birthday parties at primary 
school featured disco polo music and all 
kids were watching Disco Relax. It was 
weird! So it’s a great sentimental journey. 
Actually, to whom was this film supposed 
to appeal? To everyone? To disco polo 
fans? Do you think that all Poles are 
one family or that Poles are divided into 
Poland A and Poland B?
 I think that there’s perhaps even Poland C, 
D, E, F and so on. It’s all very subjective, and 
I don’t want to play a sociologist and divide 
neither the audience nor Poles. After all, we 
can be divided into drivers and cyclists or into 
Catholics, Buddhists and Jews. There are ac-
tually lots of such divisions. Our film most of 
all introduces a new quality to entertainment, 
and this is its main role. It’s not supposed to 
join those who like disco polo with those who 
don’t because the film can be appreciated by 
both. It’s simply a movie for a wide audience 
who’d like to spend two hours in the cinema 
having great and intellectually satisfying fun.

Indeed, if we were to examine recent 
comedies that summarize Poland, we’d 
find Stanisław Tym’s Ryś or Jerzy Stuhr’s 
Obywatel. The latter is a strong but very 
bitter one. And yours is filled with... joy! 
And it’s beautiful.
Thanks. Perhaps it’s because I’m a general-
ly joyful person.

Did you want to make Disco polo a cult 
comedy talking about the 90s, just like 
Bareja’s films were talking about the 
communist era in Poland?
To be honest, I didn’t even think this film 
would amuse people so much. I didn’t 
expect to make a comedy at all. I thought it 
was just a product of absurd, but everything 
that happens, namely the way people react 
and the scenes they laugh at, exceeds my 
expectations. I never laughed when I was 
writing those scenes, much less when I was 
watching the film. Only in the cinema, when 
I saw people react, did I realize that it can 

amuse someone. But it probably results 
from the fact that you get accustomed to 
your own jokes. But there is something to 
what you said. I like going back to Bareja’s 
movies. I watched Miś several days ago and 
understood that, damn, we’ve made a Miś of 
our age! By sheer coincidence. I think that 
in 20 years’ time this film may be viewed 
like we view Miś today, as an absurd record-
ing of the reality that surrounds us.

There are many polished-up ideas in 
the film. For example Jacek Koman, the 
Argentine from Moulin Rouge, playing 
a swindler who has everything in his 
clutches, or Jerzy Urban suddenly put in 
prison. Was it everything your idea?
There are 64 characters in the film, it’s hard 
to say who invented whom. Most line-up ideas 
are mine, but it was Stanisław Tyczyński, the 
producer, who came up with Jerzy Urban. We 
knew that we wanted to cast a real figure, but 
we didn’t know who it would be. So he thought 
precisely about Urban.

I’ve heard you are currently working on 
a documentary on Ethiopian jazz.
Yes, this is why I’m leaving to Ethiopia 
tomorrow. (Laughs) It’s a project I’ve been 
working on for around 2 years already. It 
seems one of the most difficult films ahead 
of me. I’m trying to cope with that, and this 
is my plan for the next year.

Finally, do you feel overwhelmed by the 
success of Disco polo?
(Laughs loudly) No, because there’s no suc-
cess yet. We’ll be able to talk about success 
when we get to know how many people went 
to the cinema to see it. Indeed, the results 
after the first weekend are very good, and 
I’m happy about it, I really am, but I’m not 
overwhelmed, I haven’t celebrated yet.

Do you think that the film might be 
successful abroad too? Or that it can be 
understood by Poles only?
We’ll see, we’ve had it translated, and we’ll 
certainly send it to foreign festivals. I have 
no idea. Experience shows that it sometimes 
happens that the most “national” films arouse 
interest abroad because of their exoticism. 
Miliard szczęśliwych ludzi with Bayer Full 
completely failed to catch on abroad. In 
Poland, it met with a favourable reception. 
People had great fun watching the movie. But 
it wasn’t the case abroad. They didn’t invite us 
to any festivals, perhaps because the film was 
too local. It showed typically Polish features 
encounter a mix of the Orient, a very romantic 
one. It’s hard to say what it’s going to be like. 
I’d obviously wish it for myself as its author.
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Kaszuby to jeden z najbarwniejszych regionów w całej Polsce. Niezwykła mieszanka folkloru, tradycji i kultury osadzonej 
w nietypowym krajobrazie rzeźby polodowcowej czyni z nich krainę, którą koniecznie trzeba odwiedzić i poznać.

TEKST I ZDJĘCIA
Źródło: PROT

K
aszuby to region magiczny, 
gdzie czas płynie nieco wolniej 
niż w reszcie świata. Może to 
kwestia otoczenia pięknej 

przyrody i oddalenia od zgiełku wielkiego 
miasta, a może naturalny spokój miesz-
kańców. Nieważne jaki jest tego powód, ale 
jedno jest pewne – na Kaszubach 
odpoczywa się lepiej niż gdziekolwiek 
indziej i każdy, kto ceni sobie kontakt 
z naturą,  doceni to. Mniej aktywni mogą 
po prostu całymi dniami wylegiwać się na 
brzegu jeziora, łowiąc ryby czy po prostu 
obserwując i wsłuchując się w przyrodę. 
Amatorzy bardziej aktywnego wypoczynku 

mogą korzystać ze szlaków pieszych 
i rowerowych, wynająć kajak albo łódkę 
i popływać po okolicznych akwenach. 
Także osoby lubujące się w poznawaniu 
kultury nie powinni być zawiedzeni, ta jest 
bowiem bardzo bogata. Kaszubi, jak mało 
która grupa etniczna, przywiązani są do 
swoich korzeni. Będąc tutaj po prostu 
trzeba posłuchać lokalnej muzyki, 
zobaczyć tradycyjne rękodzieła i – przede 
wszystkim – spróbować tabaki. To 
niezwykle tutaj popularny rodzaj 
przyjmowania tytoniu w postaci wciągane-
go przez nos proszku. Przyjechał do Polski 
z Francji, do której z kolei trafił dzięki 

kontaktom z Indianami. Wszędzie 
w Europie został jednak szybko wyparty 
przez tytoń żuty, a później palony. 
Wszędzie? Nie... Jest region w Polsce, gdzie 
zażywanie tabaki nie tylko nie zanikło, ale 
stało się bardzo popularne. Kaszubi 
szybko wykształcili swoje własne tradycje 
a lokalna tabaka cieszy się uznaniem 
ekspertów i smakoszy z całego świata. 
Skoro więc już jesteśmy w okolicy, 
grzechem byłoby nie poprosić gospodarza 
o uchylenie rogu. Jeśli chcemy się popisać 
znajomością rzeczy, należy nasypać 
tabakę na wierzch rozpostartej dłoni 
między kciukiem a nadgarstkiem. 

KASZUBSKIE 
CUDA



I pamiętaj – kichanie zdradza nowicjuszy!
Region ten słynie z charakterystycz-

nych potraw, które serwowane są w licz-
nych gospodarstwach agroturystycznych. 
Smaki Kaszub wywodzą się z lokalnych, 
często przydomowych upraw i hodowli. 
Gospodarze chętnie częstują własnymi 
wyrobami, pieczonym o poranku chle-
bem, ukwaszonym mlekiem i puchatym 
ciastem drożdżowym, co w dobie uprze-
mysłowienia produkcji spożywczej stano-
wi produkt iście luksusowy.

Panoramę Kaszub podziwiać można 
z najwyższego wzniesienia morenowego 
– Wieżycy, które znajduje się nieopodal 
miejscowości Szymbark. Ze specjalnej plat-
formy widokowej roztacza się widok  iście 
bajkowy. Będąc w tej okolicy nie sposób 
ominąć Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w tej miejscowości. Miejsce to słynie 
z nietypowych atrakcji, ale jest również 
swojego rodzaju pomnikiem pamięci dla 
przeszłości Polski i Polaków. To właśnie 
tutaj podziwiać można najdłuższą deskę 
świata, która wpisana została do księgi re-
kordów Guinnessa. Jednak najbardziej zna-
ną lokalną atrakcją jest jedyny w swoim ro-
dzaju dom postawiony na głowie, w którym 
błędnik i wyobraźnia szaleją. Oczywiście 
do zobaczenia jest o wiele więcej, a odwie-
dzający mogą dowiedzieć się wszystkiego 
na temat kaszubskiej tradycji i kultury. 

Przydatna informacja: Kaszuby to 
teren bardzo rozległy i dość trudno sko-
munikowany dlatego najwygodniejszym 
sposobem podróżowania jest wynajęcie 
samochodu, dzięki czemu zaoszczędzimy 
sporo czasu.

E N G L I S H T E X T

Kashubian beauties
Kashubia is one of the most colourful 
regions in the whole Poland. An 
extraordinary medley of folklore, tradition 
and culture set in an unusual glacial 
landscape makes it a place one simply has 
to see and explore.

Kashubia is a magical region where time 
passes a bit more slowly than in the rest of 
the world. Perhaps it is a matter of beau-
tiful nature that surrounds it, the lack of 
the hubbub of the city or just the natural 
peaceful life of its inhabitants. Regardless 
of the reason, one thing is certain: you can 
find a better rest in Kashubia than in any 
other place in the world, and the region 
is especially attractive for nature-lovers. 
If you are less active, you can simply loll 
about by the lake fishing or just watching 
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and listening to nature all day long. Active 
leisure lovers can hit numerous walking 
and biking trails or rent a canoe or a boat 
and swim around local waters. And if you 
prefer learning about history and culture, 
you will not be disappointed either be-
cause Kashubia is rich in such attractions 
as well. Few ethnic groups are as attached 
to their roots as Kashubians. When you 
are here, you simply have to listen to local 
music, see traditional handicraft prod-
ucts and, most of all, try snuff. This way 
of using tobacco in the form of powder 
inhaled through the nose is extremely pop-
ular here. It came to Poland from France, 
where it had been brought thanks to 
contacts with Native Americans. But it was 
quickly supplanted by chewing and later 
smoked tobacco everywhere in Europe. 
Everywhere? No... There is a region in  
Poland where taking snuff has been not 
only preserved, but also become very pop-
ular. Kashubians quickly established  
their own traditions, and local snuff re-
ceives recognition of experts and connois-
seurs from the whole world. And since we 
are in the region, it would be a sin not to 
ask the host to give us a try from the horn 
snuff box. If you want to show that you are 
familiar with this tradition, you need to 
place a pinch of snuff onto the surface  
of your hand between your thumb and 
wrist. And remember: sneezing shows  
that you are a novice!

The region is famous for its character-
istic food served in numerous agritourism 
farms. The tastes of Kashubia originate 
from local, home gardens and breeding 
farms. Kashubian hosts like treating their 
guests with their own home-made products: 
bread baked in the early morning, soured 
milk and fluffy raised cake, which in the 
times of industrialized food production are 
truly luxury products.

The breathtaking panorama of Kashubia 
can be admired from the tallest moraine 
hill, Wieżyca, which is located close to the 
village of Szymbark. A really magnificent 
view stretches from a special viewing plat-
form. When in Wieżyca, you should also 
visit the Centre for Education and Region-
al Promotion in Szymbark. The place is 
famous for its original attractions, but it is 
also a kind of memorial to the past of Poland 
and Poles. It is precisely here that you can 
see the longest wooden plank in the world, 
entered into the Guinness Book of Records. 
But the most popular local attraction is the 
unique upside-down house, where your lab-
yrinth and imagination can go crazy. There 
are obviously much more things to see and 
everything to learn about Kashubian tradi-
tion and culture in Szymbark.

Useful information: Kashubia is a very 
extensive area with rather poor transpor-
tation facilities, which is why the best way 
to visit the region is to rent a car and as 
a result save a lot of time.



Jeśli nie pracujesz w gastronomii, ale obejrzałeś parę programów i wydaje ci 
się, że wiesz o branży wszystko, to zapewniamy cię – nie wiesz nic.  

Na szczęście przed nami nic się nie ukryje. Akademia Kulinarna „Fumenti” 
i „Live&Travel” wspólnie pokazują nagą prawdę o kuchni od kuchni.

KRZYSZTOF ILNICKI – ciężką pracą i uporem 
zdobywał wiedzę za granicami naszego kraju. 
Teraz realizuje swoje cukiernicze marzenie 
w Polsce – Umam w Gdańsku.

Jak trafiłeś do branży gastronomicznej?
Trafiłem do branży przez przypadek. 
Kończąc politologię wyjechałem na 
wizę studencką do Stanów. Trafiłem do 

pięciogwiazdkowego hotelu na Cape Cod 
w Massachusetts. Miałem tam pracować 
jako busser, pomocnik kelnera – czyli 
miałem zbierać brudy i przynosić gorące 
pieczywo.  Pracę załatwił mi kumpel. 
Przed wyjazdem powiedział: „Krzychu, 
załatw sobie wygodne czarne pantofle, 
czarne spodnie, górę uniformu dosta-
niesz na miejscu”. Oczywiście kupiłem 

buty dwa dni przed wylotem i to najtańsze 
z możliwych, bo kończyła mi się kasa. Te 
buty mnie zabiły, zarżnęły mi stopy. Po 
tygodniu spałem na brzuchu, moje nogi 
zwisały z łóżka i ciągle coś się sączyło 
z pięt. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić 
z tych pantofli klapki. Wyciąłem sobie 
je nożyczkami, opuszczałem spodnie na 
biodra, żeby to przykryć. Do tego czarne 
skarpety. Czarnym markerem zamalowa-
łem jasną skórę od wewnątrz butów. Ale 
to wszystko nie pomagało. Nie mogłem 
więcej wytrzymać. Dobijała mnie też 
mentalność Amerykanów. Kluczowym 
momentem było przywołanie mnie do sto-
lika przez dwie mniej więcej osiemdziesię-
ciolatki i danie mi w tajemnicy napiwku. 
Wcisnęły mi w rękę banknot. Schowałem 
do kieszeni, podziękowałem, poszedłem 
na zaplecze i zobaczyłem, że to był jeden 
dolar. Miałem do wyboru: albo odchodzę 
z hotelu, albo szukam sobie w nim innej 
miejscówki. Okazało się, że z sekcji cu-
kierniczej odchodziła Białorusinka. Przez 
to odbieranie gorącego pieczywa znałem 
szefową sekcji cukierników. Już wcześniej 
kręciła się kontrolowana bajera, więc 
szybko wskoczyłem na miejsce tej Białoru-
sinki. Okazało się, że to jest proste, że te 
receptury do mnie przemawiają. Problem 
był oczywiście z uncjami i Fahrenheitami, 
ale to kwestia przestawienia na wadze albo 
przeliczenia na kalkulatorze. Na początku 
oczywiście byłem dość zniszczony, jak to 
zawsze w nowej branży, ale na tyle szybko 
wypracowałem sobie zaufanie szefowej, 
że zostawiała mnie samego na serwisach 
wieczornych. Całą restaurację fine dining, 
silver service potrafiłem ogarnąć z kum-
plem mając w karcie sześć deserów. To 
był 2002 rok. Te desery miażdżyły wtedy 
Polskę. Był tam na przykład set trzech 
kremów brûlée, każdy o innym smaku. 
W Polsce jeszcze nikt o tym nie słyszał.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w branży gastronomicznej?
Ekstremalne doświadczenia były w firmie 
eventowej. Byłem jedynym cukiernikiem 
w firmie Urban Caprice. To taka wyższa 
półka eventów w Londynie. Mieliśmy tam 
kupę grubych wydarzeń, m.in. wesele 
właściciela Tesco z budżetem kilku mi-
lionów funtów. Robiliśmy kiedyś bardzo 
ciekawą imprezę w budynku przeznaczo-
nym do rozbiórki – wchodziliśmy tam 
nielegalnie. Wcześniej był w nim burdel, 
oczywiście nielegalny, bo wszystkie 
burdele są w Wielkiej Brytanii nielegal-
ne. Budynek był zniszczony, były tam 
rozwalające się podłogi, odpadający tynk. 
Robiliśmy tam wesele. Sale przypominały 
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taki zardzewiały Moulin Rouge. Wyobraź 
sobie klasyczny burdel z XIX wieku, do 
którego nikt nie wszedł przez następne 
100 lat – wszystko zakurzone, porozciąga-
ne pajęczyny. Porąbana sceneria. Razem 
z szefem gastronomii, Ianem, w piwnicy, 
na klepisku rozciągaliśmy takie czarne, 
ciężkie worki foliowe. Pokryliśmy tym całe 
pomieszczenie. Wcześniej ukradliśmy 
taki pachołek drogowy. Składaliśmy na 
miejscu weselny croquenbouche na trzech 
palnikach gazowych.

Kuchnia w domu – miejsce odpoczynku 
czy najlepszych imprez?
Nienawidzę swojej kuchni. Jest obleśna. 
Wynajmujemy takie mieszkanie w starych, 
powojskowych blokach. Nienawidzę w tej 
kuchni wszystkiego. Jedyna rzecz, która 
tam jest okej, to płyn do naczyń.

Znasz dowcip w stylu „kelner,  
mucha w zupie”?
Nie, ale przypomina mi się anegdota 
z Hakkasan w Londynie. Sekcja 
cukiernicza dzieliła się z sekcją dim 
sum. Kiedy pracowaliśmy tam była 
kupa śmiechu. Na etacie sześćdziesięciu 
pięciu kucharzy z Azji, z czego jeden 
mówił płynną angielszczyzną, drugi coś 
tam rozumiał, a pozostali mówili tylko 
w dialekcie hokkien albo mandaryńskim. 
Każdy, który przychodził do pracy, musiał 
znać te dwa, a angielski już niekoniecznie. 
Był pośród tych kucharzy taki wielki koleś, 
jak z ten panda z „Kung Fu Panda”. Super 
uśmiechnięty gość. Pracował za moimi 
plecami. Świetnie się z nim pracowało, 
jakieś szturchnięcia, śmichy-hihy. Zaczął 
mnie uczyć jakichś potrzebnych słów po 
chińsku – np. jak są nożyczki albo kamień 
do ostrzenia noża. Nauczył mnie z 15 zdań, 
ale kiedy mówiłem do tych gości z kuchni 
to nikt mnie nie rozumiał. A wydawało mi 
się, że powtarzałem identycznie. Potem 
okazało się, że miał wadę wymowy i nawet 
swoi go nie kumali. 

E N G L I S H T E X T

Wedding in a brothel
If you don’t work in the catering 
business but have seen several TV 
programmes about cooking and 
think you know everything about the 
industry, we can assure you that you 
actually don’t know anything at all. 
Fortunately, nothing can hide from 
us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel together reveal the naked 
truth about cooking.

KRZYSZTOF ILNICKI – he has been gaining 
knowledge abroad thanks to hard work and 
stubbornness. Today he fulfils his confectionery 
dream in Poland running Umam in Gdansk.

How did you enter the catering industry?
I entered the industry by coincidence. 
When I was finishing political science, 
I got a student visa and went to the United 
States. I landed in a five-star hotel in Cape 
Cod, Massachusetts. I was supposed to 
work as a busser there, a waiter’s assis-
tant, whose role is simply to remove dirty 
dishes and bring fresh bread. My friend got 
me this job. Before I left, he’d said: “Buy 
yourself a pair of black shoes and black 
trousers, you’ll get the top of the uniform 
there.” I obviously bought the shoes two 
days before my flight, and I bought the 
cheapest ones possible because I was 
running out of money. The shoes killed 
me, they ruined my feet. After a week 
I was sleeping on my stomach with my 
feet hanging down the bed and something 
oozing from my heels all the time. I came 
up with the idea to make slippers out of 
my shoes. I cut out the heels with scissors 
and lowered my trousers to hide it. Plus 
black socks. I painted light skin inside the 
shoes black with a marker pen. But noth-
ing helped. I couldn’t bear it. Americans’ 
mentality devastated me too. The crucial 
moment came when two around eighty-
year-old ladies called for me and gave me 
a tip in secret. They put a banknote in my 
hand. I hid it in my pocket, thanked them, 
went to the back and saw it was one dollar. 
There were only two things I could do: ei-
ther leave the hotel or find a different place 
in it. It turned out that a Belarusian was 
leaving the confectionary section. Thanks 
to the fact that I was going there for bread 
I knew the confectioners’ boss. We’d been 
dropping some hints already before so 
I quickly took the Belarusian’s place. It 
turned out that it was simple and that 
those recipes appealed to me. There was of 
course a problem with ounces and degrees 
Fahrenheit, but it was just a matter of 
changing it on the scales or using a calcu-
lator. I was of course a bit wasted in the 
beginning, as it always happens in a new 
job, but I earned the boss’s trust so soon 
that she left me on duty during night shifts. 
I was able to take care of the whole fine 
dining restaurant with silver service with 
one friend and six desserts in the menu. It 
was 2002. Those desserts crushed Poland 
then. There was for example a set of three 
crème brûlées, each having a different 
taste. Nobody had heard about something 
like that in Poland then.

The most extreme experience in the 
catering industry?
I had some extreme experiences in the 
event company. I was the only confectioner 
in Urban Caprice. It’s one of top event cater-
ers in London. We had a lot of serious events 
there, for example a wedding reception of 
Tesco’s owner with a budget of several mil-
lion pounds. We were once making a very 
interesting party in a building earmarked 
for demolition, which we entered illegally. 
It had once been a brothel, an obviously 
illegal one as all brothels in Great Britain 
are illegal. The building was dilapidated, 
with cracked floors and crumbling plaster. 
We were holding a wedding party there. 
The rooms resembled a kind of rust-eaten 
Moulin Rouge. Imagine a classic 19th-cen-
tury brothel, which no one has entered for 
the last 100 years; everything’s covered 
with dust and cobwebs. A crazy scenery. To-
gether with Ian, the head of gastronomy, we 
spread heavy black plastic bags on the floor 
in the cellar. We covered the whole room 
with them. And before that, we’d stolen 
a traffic cone. We were making a wedding 
croquembouche on three gas rings.

Your kitchen at home – is it a place for 
a good rest or for the best parties?
I hate my kitchen. It’s disgusting. We rent 
a flat in old military blocks. I hate every-
thing about this kitchen. The only thing 
that’s OK about it is the dishwashing liquid.

Do you know any joke like “waiter, 
there’s a fly in my soup”?
No, but I remember an anecdote from Hak-
kasan in London. The confectionery section 
was sharing a room with the dim sum one. 
It was always good for a laugh when we were 
working there. There were five cooks from 
Asia working full-time, including one who 
was speaking fluent English and one who 
understood a bit. The rest were speaking 
only Hokkien or Mandarin. Everyone who 
came to work there had to know these two, 
but not necessarily English. There was 
a huge buddy among those cooks. He looked 
like the panda from Kung Fu Panda. He was 
a great, smiling guy. He was working behind 
my back. Working with him was sheer fun, 
we had our nudges and giggles. He started 
teaching me some necessary words in 
Chinese, for example how to say “scissors” 
or “whetstone”. He taught me around 15 sen-
tences, but when I was talking to those guys 
from the kitchen, none of them understood 
me. And I was sure I was repeating his words 
perfectly. Then it turned out that he had 
a speech defect and even his own country-
men couldn’t follow him. 
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JOANNA OGÓREK 
 

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

współpracuje z lokalną prasą, 
magazynami, a przede wszyst-

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

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

nie licząc syna. Do swoich 
szczególnych umiejętności 

zalicza bieganie na obcasach, 
a za cel zawodowy obrała 

tworzenie zdjęć, które oddają 
zapach i smak.

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny 
posiłek dla bliskich. Jego 

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

pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, 

zaglądając w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwykłego 

śmiertelnika. Chwile spędzone 
w tych ogrodach rozkoszy 

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

smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti 

w Gdańsku.

TEKST
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Ostre 
GR ZA N IE

B
ez wątpienia jak co roku cała 
Polska spragniona powiewu 
świeżości, wyjdzie na otwarte 
powietrze już w majówkę. 

Naturalnie wszystkie regionu poza północą 
kraju. Tutaj dobra pogoda zazwyczaj o nas 
zapomina. Powiedzmy szczerze: dyma nas 
niemiłosiernie i z zazdrością patrzymy na 
relacje, jak to ciepło w całym kraju, a u nas 
po prostu pogodowa padaczka.

Jak wszyscy wiemy, jesteśmy mistrza-
mi świata w grillowaniu, a przynajmniej 
tak nam się wydaje. Kubeł zimnej wody 
jednak się przyda. Tak na początek, aby 
ostudzić zapał niejednego dżentelmena 
z brzuszkiem rozmiarów nie mieszczących 
się w normie: najważniejszy jest fakt,  
że tak naprawdę nie jesteście w stanie 
odróżnić podstawowych form przegotowy-
wania dań na ruszcie.

Panowie, bo to domena bardziej  
mężczyzn, otwieramy szeroko oczy  
po zimowym śnie.

Jest kilka sztandarowych zasad, bez 
których nie będziecie królami letnich  
rozkoszy podniebienia. Grill to prosta  
forma przygotowywania dań na rusz-
cie i trwa to zazwyczaj do dwóch godzin 
maksymalnie. BBQ to już długa historia 
trwająca do kilkunastu godzin.

Nie będę się w tej kwestii za bardzo roz-
wijał, bardziej ciekawi mnie fakt nagminne-
go popełniania kilku podstawowych błędów. 
Używamy grilla gazowego lub węglowego 
– pierwszy jest po prostu bardziej praktycz-
ny, drugi to już urządzenie dla amatorów 
przysłowiowego dmuchania i chuchania na 
sprzęt. Grill powinien zawierać przykrywę 
z termometrem. Jeśli taki mamy w swoim 
arsenale to jesteśmy już na idealnym starcie 
do bycia królem. Do tego kilka przyrządów 

pozwalających swobodnie przekładać  
mięso, ryby czy warzywa i gra. 

Wyróżniamy dwie podstawowe meto-
dy obrabiania termicznego produktów: 
bezpośrednią i pośrednią. Bezpośrednie 
tworzenie dań to stykanie się z rusztem pod 
przykryciem. Pośrednie to kołująca się tem-
peratura pod pokrywą, która fenomenalnie 
wypieka lub przygotowuję dania do dalszej 
obróbki bezpośredniej.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że na  
grillu przygotować można praktycznie 
wszystko, od prostych przystawek, po 
ciasta. Grill to też idealne miejsce do 
wypieku pizzy. Wodze fantazji można tak 
puszczać w nieskończoność.

Królowie, do rozpalania grilla nie 
używamy podpałek w płynie! Chyba że 
kochacie ten smród ropy naftowej. W połą-
czeniu z jedzeniem to jednak chyba słaby 
pomysł. Nie zmniejszamy temperatury 
brykietu lub węgla drzewnego piwkiem, 
które popijamy. Przede wszystkim szkoda 
tego złocistego trunku, ale najważniejszy 
jest fakt, że temperaturę można regulować 
pokrywą. Banalnie proste.

Warto pomyśleć o zakupie dobrych 
książek, aby błyszczeć w temacie, ile to po-
winien mieć temperatury kurczak na udzie, 
w jakiej temperaturze wypieka się pizzę 
i czy ciasto jest dobre z grilla. Po lekturze 
zabieramy się do mozolnego, aczkolwiek 
bardzo przyjemnego zadania.

Chciałbym się podzielić przepisem na 
kurczaka z grilla. Powiadam wam, jest 
idealnie soczysty i z rumianą skórką. Po 
prostu ideał. Do tego przygotujecie prostą 
sałatę z waszym ukochanym dresingiem 
i macie amatorów spalonych karkówek czy 
słabych kiełbas z grilla w garści. Istotne, 
aby kupić kurczaka właściwych rozmiarów, 

Zapewne wszyscy spragnieni ostrego grzania po 
niezbyt ciekawej zimie rychło ruszą w plener.
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nie jakiegoś popromiennego stwora, który 
gabarytami bardziej przypomina indyka 
gotowego na Święto Dziękczynienia w USA. 
Potrzebna będzie puszka piwa. Aromat, 
który będzie niósł się po okolicy, to czo-
snek, cebula, chili, kmin rzymski, trawa 
cytrynowa, tymianek, sól morska i oliwa. 
Wystarczy rozdrobnić wszystkie większe 
składniki, wymieszać z drobnymi i oliwą. 
Będzie idealnie, kiedy każdy ze składników 
będzie w ilości jednej czubatej łyżki. Oliwy 
wystarczy szklanka. Odstawiamy na kilka-
naście minut marynatę. Piwo otwieramy 
i degustujemy. Tak do połowy. Unikałbym 
piwa w butelce, może nie wytrzymać wy-
sokiej temperatury. Wtedy kurczak będzie 
dla odważnych, kochających historie, 
które mrożą krew w żyłach, ale szczerze 
odradzam. Nacieramy kurczaka całą mary-
natą, w środku i na zewnątrz. Nabijamy go 
poprzez otwór brzuszny na resztę piwa, jak 
najgłębiej. Sadzamy go na ruszcie tak, aby 
nogi kurczaka tworzyły rodzaj trójnogu.

Zamykamy pokrywę i grillujemy w temp. 
200 st. C metodą pośrednią. Powinien być 
gotowy po kilkudziesięciu minutach. Najpro-
ściej sprawdzić nacinając skórę – jeśli wypły-
wa przezroczysty sok to kurczak jest okej.

Przy wkładaniu termometru pamiętajcie, 
aby nie sprawdzać przy kości.

Kurczaka zdejmujemy z puszki. Delikat-
nie, gdyż piwo wewnątrz jest bardzo gorące. 
Odkładamy go na kilkanaście minut, wtedy 
soki idealnie się rozniosą po całym kurczaku. 

W międzyczasie dbamy o przygotowanie sała-
ty, kroimy lub szarpiemy w kawałki ulubione 
pieczywo. Kurczaka porcjujemy i zaczynamy 
czarowanie. Gwarantuję wam jedno: od dzi-
siaj będziecie mistrzami kurczaka z grilla.

To zawsze jakiś początek, aby zdobyć 
rozgłos wśród kumpli jako ten najlepszy „grill 
majster” w okolicy. Sezon na grillowanie jest 
cały rok, więc przynajmniej letnią porą nie 
strugajcie z siebie znawców. Dobra lektura 
i dobry sprzęt na początek. Wtedy wrota do 
bram królestwa grilla będą szeroko otwarte. 
Opanujcie podstawy i grzejcie ostro. 

E N G L I S H T E X T

Burning heat

All those avid for burning heat after the 
uninteresting winter will surely head for 
the countryside soon.

Eager for a breath of fresh air, the whole 
Poland will undoubtedly go outdoor already 
on May Day, as they do every year. Except 
for the north of the country, of course. Good 
weather usually forgets about us here. Let’s 
be honest, we’re always screwed and look at 
forecasts from the rest of the country with 
envy. They enjoy warm weather, and we 
have some kind of atmospheric epilepsy.

As we all know, we’re world grill mas-
ters, or at least we think we are. But it would 
certainly do us good if someone threw 

a bucket of cold water on us. To begin with 
and dampen the enthusiasm of many a gen-
tleman with a paunch that far exceeds the 
accepted norm: the most important fact is 
that you’re not actually able to distinguish 
between the most basic forms of grilling.

Gentlemen, as grilling is rather men’s 
domain, open your eyes wide after your 
winter slumber.

There are several major rules without 
which you won’t become kings of summer 
delicacies. Grilling is the simplest form 
and takes usually up to two hours. But 
BBQ is a totally different story that can last 
more than ten hours.

I don’t want to elaborate on the matter 
as I’m more interested in several repeat-
ed, basic mistakes. We can use a gas or 
a charcoal grill. The fist one is simply 
more practical, and the second is a device 
for amateurs of lavish attention on their 
equipment. A good grill should have a cov-
er with a thermometer. If you have a grill 
like that in your arsenal, you’re already on 
the right track to become the king. You’ll 
also need several tools to help you move 
meat, fish or vegetables and voila!

We distinguish between two basic meth-
ods of thermal processing: a direct and an 
indirect one. Direct cooking means placing 
the food directly on the grate under the cov-
er. Indirect cooking consists in heat circling 
under the cover, which roasts food perfectly 
or prepares it for further direct processing.
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Few realize that one can use a grill to 
prepare practically everything: from simple 
starters to pastries. The grill is also a per-
fect device to make pizza. You can in fact 
endlessly allow full play to your fantasy.

Dear kings, don’t use liquid fire starters! 
Unless you love the stink of crude oil. But 
I guess it’s rather a bad idea in combination 
with food. Don’t reduce the temperature of 
briquette or charcoal with beer you’re sip-
ping at the moment. Firstly, you will waste 
the golden drink. Secondly, you need to re-
member that you can control the tempera-
ture with the cover. It’s dead easy.

It’s worth considering buying good 
books to then show off your knowledge on 
the topic, for example what temperature 
should the chicken’s thigh have, at what 
temperature pizza is made and whether 
one can bake a cake on the grill. Having 
read what’s necessary, take on the most 
laborious yet very pleasant task.

I’d like to share a recipe on grilled chicken 
with you. I tell you that it’s perfectly juicy and 
covered with golden brown skin. It’s simply 
perfect. Apart from that, prepare a simple 

salad with your favourite dressing. This way, 
you’ll have lovers of burnt pork neck or lame 
grilled sausages in your clutch. It’s import-
ant that you buy a chicken of an appropriate 
size, not some kind of post-radiation monster 
that resembles a turkey ready for Thanks-
giving in the USA. You’ll need a can of beer. 
For the desired wonderful aroma to fill the 
air you will need garlic, onion, chilli, cumin, 
lemon grass, thyme, sea salt and olive oil. It’s 
enough to grind the larger ingredients down 
and mix them with the smaller ones and 
olive oil. To make it perfect, add one heaped 
spoon of each ingredient. And a glass of 
olive oil. Leave the marinate aside for 
several minutes. Open the beer and drink 
a bit. Well, drink to the half. I’d rather avoid 
bottled beer because it can’t stand high tem-
peratures and will make the chicken perfect 
for brave guys who love blood-curdling 
stories. I honestly advise you against it. Rub 
the whole chicken inside and outside with 
the marinate. Spear it through the hole in its 
stomach on the remaining beer as deep as 
possible and put it on the grill in such a way 
that its legs form a kind of a tripod.

Close the cover and grill the chicken 
in 200 degrees Celsius using the indirect 
method. It should be ready after several 
dozen minutes. The best way to check is to 
cut the skin: if transparent juice flows out 
of the chicken, it’s ready.

When you put the thermometer in, re-
member not to check near the bones.

Remove the chicken from the can. Be 
careful because the beer inside is very hot. 
Put it away for several minutes so that the 
juice spreads around the whole chicken. In 
the meantime, prepare the salad and cut or 
tear your favourite bread. Portion the chick-
en and now the magic part begins. I can 
guarantee one thing: as from this day you 
will become grilled chicken masters.

It’s always some kind of beginning to 
win renown among your friends as the un-
disputed grill master in the neighbourhood. 
The grilling season lasts all year round so 
don’t play experts at least in the summer. 
A good book and equipment for the begin-
ning. Then the door to the kingdom will 
stand wide open before you. Master the 
basics and get down to heating. 
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Restauracja Gdański Bowke to miejsce, w którym potrawy przygotowywane 
są ze szczególną pieczołowitością. Jej wyróżnikiem są idealne kompozycje 
dań z napojami alkoholowymi. Znajdziecie tam szeroką gamę lokalnych 

piw, jak i duży wybór wysokoprocentowych trunków. To jedno z nielicznych 
miejsc w Gdańsku, gdzie skosztujecie koniaku Louis XIII de Remy Martin.

ZDJĘCIE
Magdalena Czajka

TEKST
Sylwia Gutowska

W
ykorzystując tylko 
najlepsze winogrona 
z regionu Grande Champa-
gne oraz legendarne 

zdolności Mistrzów Piwnicy Remy Martin, 
stworzono perfekcyjny koniak Louis XIII. 
Siła smaku i aromatu, tego wyjątkowego 
trunku podbije serce każdego konesera 
szukającego nowych standardów luksusu.

W ekskluzywnej butelce, wykonanej 
z wyjątkowego kryształu Baccarat, zdobio-
nej 24-karatowym złotem, umieszczono 
kompozycję 1200 eaux-de-vie, w której naj-
starszy z destylatow leżakował w dębowych 
beczkach Limousin ponad 100 lat!

Koniak Louis XIII uwodzi podniebienie 
harmonią, wielostronnymi aromatami 
oraz jedwabnym finiszem. Ten jedyny 

w swoim rodzaju smak czujemy nawet go-
dzinę po jego degustacji.

Taki trunek wymaga specjalnej oprawy 
kulinarnej, dlatego też Szef kuchni Restau-
racji Gdański Bowke, Marcin Faliszek stwo-
rzył danie, które podkreśli jego wyjątkowy 
smak. Jest to polędwica z jelenia podana na 
konfiturze z pigwy i gruszek, z topinambu-
rem i sosem cynamonowym. Warto wstąpić 
do tej restauracji, by doświadczyć prawdzi-
wej uczty dla podniebienia.

Gdański Bowke
Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 11

+48 58 380 11 11
e-mail: info@gdanskibowke.com 

www.gdanskibowke.com

E N G L I S H T E X T

The specialties  
of Gdański Bowke

The restaurant Gdański Bowke is a place in 
which all meals are prepared with attention to 
detail. What makes it stand out in the crowd 
of restaurants is the perfect combination of 
meals with alcoholic beverages. The menu is 
filled with local beers, as well as liqueurs. It 
is also one of the few places where you can 
taste Louis XX de Remy Martin cognac.

The perfect cognac, Louis XIII, has been 
created using only the best grapes from 
Grande Champagne region and the legend-
ary skills of Remy Martin Cellarmasters. 
The flavour and aroma of this unique bever-
age will conquer the hearts of all connois-
seurs who search for new levels of luxury.

The exclusive bottle, made from the 
unique Baccarat crystal with 24-carat gold 
ornaments, contains a composition of 
1200 eaux-de-vie out of which the oldest 
of the distillates was kept in oak Limousin 
barrels for over 100 years!

Louis XIII cognac seduces the palate 
with harmony, rich aroma and satiny fin-
ish. This unique flavour lingers even for an 
hour from tasting.

Such beverages require exquisite cui-
sine. Therefore, the restaurant’s head chef, 
Marcin Faliszek, has created a special 
meal to enhance the cognac’s flavour: deer 
sirloin served with quince and pear confit, 
topinambour, and cinnamon sauce. If like 
a real treat for your palate, then you should 
pay a visit to Gdański Bowke.

SPECJAŁY 
GDAŃSKIEGO BOWKE

Sierra Apartments

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

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

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

Gwarantujemy wynajem zakupionego 
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5 lat od daty zakupu.

Live 
&Play
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TEKST
Sylwia Gutowska

Wystarczy zboczyć kilka kroków z głównego deptaka w Sopocie, by na ul. Morskiej 
odnaleźć najlepsze rybne specjały serwowane na światowym poziomie.

ZDJĘCIE
Magdalena Czajka

MORSKI KLIMAT
 na talerzu
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R
estauracja Morska mieści się 
w budynku Willi Morskiej, jednej 
z uroczych kamieniczek 
tworzących wyjątkowy sopocki 

styl architektoniczny, którego głównym 
elementem jest elegancka secesja. W środku 
jest za to nowocześnie i pomysłowo 
– surowości nadają stalowy bar i ornamenty, 
a drewniane stoliki i wygodne fotele 
ocieplają wnętrze. W dekoracjach przeważa 
błękit przełamany żółcią – kolory, które 
kojarzą się ze słoneczną plażą.

Nietrudno się domyślić, że w menu na 
pierwszym planie znajdują się ryby i owoce 
morza. Twórcy restauracji znają się na nich 
jak mało kto. Potrawy pozostają w europej-
skim klimacie, a ryby to nie jedyny temat 
kulinarnych dzieł w Morskiej. Szef kuchni, 

Adam Głowiński, dba o to, by zarówno 
amatorzy steków, jak i wegetarianie mogli 
tu znaleźć coś dla siebie.

Kuchnia Restauracji Morskiej to przede 
wszystkim autorskie dania, tworzone 
ciągle na nowo. Oprócz stałych punktów 
w karcie można tu dostać specjalność dnia. 
Niedawno restauracja świętowała premierę 
wiosenno-letniego menu. A to oznacza de-
lektowanie się zdrowymi sałatkami i rybami 
prosto z morza. Specjalnością w karcie 
są teraz barwena z guacamole i pieczona 
dorada. Na deser warto skusić się na jedną 
z klasycznych włoskich słodkości, które są 
prawdziwą miłością szefa kuchni.

Kucharze Restauracji Morskiej uważają, 
że gotowanie łączy ludzi, dlatego chętnie 
dzielą się swoimi pomysłami z wszystkimi, 

którzy chcą doskonalić swoje umiejętności 
kulinarne. Już 7 maja rusza cykl otwar-
tych warsztatów, których tematyką będzie 
kuchnia włoska – rodzinna i dająca wiele 
radości w przygotowaniu.

Restauracja Morska
ul. Morska 9

 www.morska.com.pl
tel. : 58 351 3555

E N G L I S H T E X T

Marine climate on the plate
You just have to turn aside a bit from the 
main promenade in Sopot to reach Morska 
street and find the best fish delicacies 
served according to world standards.

Morska Restaurant is located in a building 
known as the Seaside Villa, which is one of 
the charming small tenements that form the 
unique architectural style of Sopot dominat-
ed by the elegant Art Nouveau. The interior 
is modern and ingenious. A steel bar and 
steel ornaments impart a sense of austerity, 
while wooden tables and comfortable chairs 
warm the restaurant up. Decorations con-
sist mainly of blue elements softened with 
a bit of yellow, that is colours associated 
with sun-kissed beaches.

It is not difficult to guess that the menu 
features most of all fish and seafood. The 
authors of the restaurant know them better 
than most. Their dishes follow European 
traditions, but fish are not the only theme 
found in the culinary works of art prepared by 
Morska. Its head chef, Adam Głowiński, sees 
to it that both steak lovers and vegetarians 
find something for themselves here.

Morska cuisine offers most of all original 
dishes prepared anew every time. Apart from 
regular items on the menu, you can also find 
specialties of the day here. The restaurant 
has recently celebrated a premiere of its 
spring/summer menu, which means refresh-
ing tastes of healthy salads and fresh fish. 
Two of the biggest specialties on the menu 
include goatfish with guacamole and roast 
gilt-head bream. As for dessert, it is worth 
choosing one of classic Italian sweets, which 
are the true love of the head chef.

Morska Restaurant chefs believe that 
cooking connects people, which is why they 
are willing to share their ideas with all those 
who would like to improve their culinary 
skills. A series of workshops focused on Ital-
ian cuisine, which is famous for its family and 
joyful atmosphere, will begin on 7 May.

Pantone 647 C



ZAMAWIAJ 
PRZEZ APLIKACJĘ 

I PŁAĆ POŁOWĘ MNIEJ

M
ytaxi, pionier wśród aplikacji 
do zamawiania taksówek przy 
użyciu smartfona, łączy 
bezpośrednio kierowcę 

z pasażerem, bez pośrednictwa centrali. 
Atutem takiego rozwiązania jest przejrzy-
stość – pasażer rozpoznaje kierowcę dzięki 
zdjęciu, imieniu i nazwisku, numerowi 
telefonu. Na bieżąco może też śledzić 
przyjazd taksówki na ekranie swojego 
telefonu, a po skończonym kursie może 
ocenić podróż i kierowcę za pomocą 
gwiazdek. Zamawiając taksówkę z mytaxi 
ma również pewność, że przyjedzie po niego 
licencjonowany kierowca.

Warszawskie taksówki 50% taniej
mytaxi jest też pierwszą aplikacją w Pol-
sce, która uruchomiła na rynku taksó-
wek mobilny system płatności – opcję 
„Płać przez aplikację”. Korzystając z niej 
w dniach 4-17 maja, pasażerowie zamawia-
jący kurs z „Płatnością przez aplikację” 
zapłacą 50% wartości kursu. Wszystko to 

w ramach akcji „Warszawskie taksówki 
o połowę taniej”.

Jak skorzystać z promocji?
•ściągnij bezpłatną aplikację mytaxi na 
iOS, Android lub Windows Phone.
•zarejestruj w aplikacji wybrany sposób 
płatności: kartę VISA, MasterCard lub 
konto PayPal.
•Zamów taksówkę wybierając opcję „Płać 
przez aplikację”.

Po zakończeniu kursu taksówkarz zaini-
cjuje proces płatności wprowadzając na 
swoim smartfonie cenę za przejazd zgod-
nie ze wskazaniem taksometru. Sekundę 
później cena wyświetli się na smartfonie 
pasażera w celu zatwierdzenia jej kodem 
PIN. Cały proces płatności odbywa się 
w sposób bezpieczny i przejrzysty w ciągu 
kilku sekund. 

Mytaxi działa obecnie w Niemczech, 
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Wło-
szech i oczywiście w Warszawie. Jeśli 

podróżujecie w jedno z tych miejsc – nie 
zapomnijcie skorzystać z mytaxi.

www.mytaxi.com

E N G L I S H T E X T

Order taxi via app and pay 
half the price

Do you need a taxi to the airport? Are you 
afraid of being cheated? There is a solution 
for you – mytaxi app. Thanks to this you 
can directly order your favourite driver, se-
lect the fare and even pay with your smart-
phone. Moreover, by using the “Pay by App” 
option between 4th-17th of May, you will 
pay only 50% for your ride in Warsaw.

Mytaxi, a pioneer among taxi applications, di-
rectly connects the driver and the passenger, 
omitting the dispatch centre. The advantage 
of this solution is the transparency – a passen-
ger recognises the driver with a photo, name 
and a phone number. Moreover, they can 
live-track the driver on their mobile phone 
screen and after the ride rate the driver and 
his car. When ordering a taxi with mytaxi one 
can also be certain that the service will be 
provided by a licensed taxi driver.

Warsaw taxis 50% off
Mytaxi is the first taxi application in Poland 
which launches a mobile payment system 
– the “Pay by App” feature. Between 4th 
and 17th of May, passengers ordering a ride 
with “Pay by App” option will pay only 50% 
of the fare thanks to the current discount: 
“Warsaw taxis for half the price”.

How to use the discount?
•download mytaxi free app for iOS, Android 
or Windows Phone
•register and choose your payment method: 
VISA, MasterCard or PayPal account
•select “Pay by App” option and order a taxi.

After completing the ride the taxi driver 
initiates the payment process and enters 
the fare in his smartphone as indicated 
by the taxi meter. The price is instantly 
displayed on the passenger’s smartphone 
so the passenger can accept it and confirm 
with a password. The entire payment pro-
cess is safe and takes only a few seconds.

Mytaxi currently operates in Germany, 
Spain, Austria, Switzerland, Italy and of 
course in Warsaw. If you travel to one of those 
places – do not forget to use mytaxi app!

Potrzebna Ci taksówka na lotnisko? Boisz się, że zostaniesz oszukany?  
Jest na to rozwiązanie – aplikacja mytaxi. Dzięki niej bezpośrednio zamówisz 

ulubionego kierowcę, sam wybierzesz stawkę przejazdu, a nawet będziesz mógł 
zapłacić bezpośrednio z poziomu smartfona. Co więcej, korzystając z opcji 

„Płać przez aplikację” w dniach 4-17 maja zapłacisz za kurs 50% mniej.

TEKST I ZDJĘCIE
Źródło: Mat. Prasowe
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O
parta na zdrowych lokalnych 
produktach kuchnia 
inspirowana jest najlepszymi 
tradycjami kulinarnymi 

i sezonowymi przemianami w przyrodzie. 
Przyjemności z posiłku dopełnia długa 
lista ciekawych win z całego świata. 

Dwie przestronne sale stwarzają wa-
runki do organizowania wszelkiego typu 
spotkań i przyjęć w profesjonalnej opra-
wie. Latem z kolei zapraszamy do naszego 
ogrodu, w którym znajdą się atrakcje dla 
najmłodszych, a dorośli będą mogli wyru-
szyć w kulinarną podróż, od południowej 

Europy po Azję. W ciepłych miesiącach 
nasz ogród stanie się również miejscem 
spotkań producentów zdrowej żywności, 
lokalnych przysmaków i ekologicznych 
kosmetyków, a wszystko to w ramach So-
pockiego Tygla Smaków.

Oprócz atrakcji kulinarnych do dys-
pozycji Gości przeznaczyliśmy także 
kilka pięknych, nietuzinkowych pokoi na 
poddaszu – z widokiem na korony drzew. 
Jest to miejsce stworzone z myślą o tych, 
którzy obok odrobiny luksusu cenią sobie 
prywatność, spokój i bliskość natury. 
Wszystkie apartamenty wykończone są 

naturalnymi materiałami w jasnych,  
kojących barwach, które z pewnością 
sprzyjać będą odpoczynkowi i relaksowi. 
A po smacznie przespanej nocy Gości 
przywita pyszne śniadanie przy akompa-
niamencie ptasiego śpiewu. 

Grono di Rucola
ul. Wybickiego 48

81-842 Sopot
e-mail: gronodirucola@wp.pl

tel. (58) 719 65 69 / 533 889 534
www.gronodirucola.pl

E N G L I S H T E X T

Naturally Rucola!
Rucola has found a new, unique location 
for its guests. There is a small centenarian 
house surrounded with a garden and forests 
located within the area of the Athletic 
Stadium in Sopot. And it is precisely here,  
in this extraordinary place inspired by 
nature and filled with light and greenery 
that we have created a restaurant with 
a soothing atmosphere.

Based on healthy local products, our cui-
sine is inspired by the best culinary tradi-
tions and the seasonal changes in nature. 
Wonderful dishes are complemented  
with a long list of interesting wines from 
the whole world.

The restaurant consists of two spacious 
rooms, thanks to which it is possible to 
organize all kinds of meetings and parties 
in a professional setting here. During the 
summer, we invite all guests to our garden. 
It is rich in various attractions for children 
and offers a culinary journey from south-
ern Europe to Asia for adults. The garden 
also becomes a meeting place for produc-
ers of healthy food, local delicacies and 
ecological cosmetics in warmer months of 
the year, everything as part of the contest 
Sopocki Tygiel Smaków.

Apart from culinary attractions, we have 
also prepared several beautiful, original 
rooms in the attic with a view over tree tops. 
It is a perfect place for those who, apart from 
a bit of luxury, appreciate also privacy, peace 
and nature. All apartments are finished with 
natural materials of light, soothing colours, 
which will certainly favour rest and deep 
relaxation. And after a good night’s sleep, you 
will be treated with delicious breakfast and 
accompanied by signing birds.

Rucola znalazła dla swoich gości nowe, wyjątkowe miejsce. Na terenie 
Stadionu Lekkoatletycznego w Sopocie, w otulinie trójmiejskich 

lasów znajduje się stuletni drewniany domek otoczony ogrodem. 
Tutaj, w niepowtarzalnym, inspirowanym naturą wnętrzu pełnym 

światła i zieleni, stworzyliśmy restaurację kojącą zmysły.

ZDJĘCIA
Jacek Balk

TEKST
Jakub Milszewski

NATURALNIE 
Rucola!
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CZAS LOTNIKA
Graham sporej części naszych bliźnich kojarzyć się będzie z pieczywem. Bardziej wysofistykowanym może 
przypomnieć pisarza o tym imieniu. Greene’a. Tak samo nazywa się też aktor, który zawsze gra jakiegoś 

Indianina. Pewnie dlatego, że sam jest Irokezem, ale jego raczej zna się z twarzy, nie z imienia.

TEKST
Marcin Kędryna

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

www.pracowniaczasu.pl
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J
est jeszcze Graham Masterton. 
Twórca horrorów i podręczników 
z dziedziny życia seksualnego. Ale 
też nie o tego Grahama nam dziś 

chodzi. Chodzi o George’a, czyli tego 
Grahama, którego zna każdy zegarmistrz 
na świecie. George Graham wynalazł 
wychwyt Grahama. Wychwyt Grahama to 
coś, bez czego nie działałaby większość 
zegarów wahadłowych.

Pan George w przerwach w rewolu-
cjonizowaniu systemów pomiaru czasu 
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reaktywowano firmę Graham. Zrobił to pan 
Eric Loth. Inżynier, projektant, zegarmistrz 
i kolekcjoner postanowił połączyć szwajcar-
ski know-how z brytyjskim dziedzictwem. 
Wygląda na to, że mu się udało. 

Dla laika najbardziej charakterystyczna 

Przeszło trzydzieści 
lat temu w Szwajcarii 
reaktywowano firmę 

Graham. Zrobił to pan 
Eric Loth. Inżynier, 

projektant, zegarmistrz 
i kolekcjoner postanowił 

połączyć szwajcarski 
know-how z brytyjskim 

dziedzictwem. 

kolegował się z różnej maści naukowcami. 
Należał nawet do Royal Society. Przyjaźnił 
się tam z osobami, których nazwiska znają 
nie tylko zegarmistrzowie, ale wszyscy, 
którzy chodzili na fizykę w podstawówce.

Przeszło trzydzieści lat temu w Szwajcarii 

www.pracowniaczasu.pl
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jest linia zegarków lotniczych z wielkim przy-
ciskiem do sterowania stoperem. To pomysł 
z czasów II wojny światowej, kiedy piloci bom-
bowców musieli precyzyjnie odmierzać czas, 
by zbombardować fabrykę messerchmittów 
a nie szpital dziecięcy. Chodziło o to, żeby 
móc korzystać ze stopera w rękawiczkach.

Dziś wydawać się może, że tego rodzaju 
ułatwienie nie jest do niczego potrzebne. Ale 
z drugiej strony czasy mamy dziwne i kto wie, 
co się wydarzy pojutrze.

E N G L I S H T E X T

Pilot’s time
Many of us associate graham with bread. 
Those more sophisticated might also think 
about a writer named that way, Graham 
Greene, and an actor carrying the same 
name, who played some Indian here and 
there. Perhaps because he’s an Iroquois 
himself, but he’s more often known by his 
face than his name.

There’s also Graham Masterton. An author 
of horrors and sex life related handbooks. 
But today we’re not talking about this 
Graham either. We’re talking about George 
Graham, whom every watchmaker in the 
world heard about. George Graham invent-

ed the deadbeat escapement. The deadbeat 
escapement is something without which 
most pendulum clocks couldn’t work.

Apart from revolutionizing time mea-
surement systems, Mr George was meeting 
various kinds of scientists. He was even 
a Fellow of the Royal Society, where he met 
people whose names are familiar to not 
only watchmakers but also all those who 
attended physics classes at primary school.

Graham company was reactivated more 
than thirty years ago in Switzerland by Eric 
Loth. The engineer, designer, watchmaker 
and collector decided to combine Swiss 
know-how with British heritage. And it 
looks like he succeeded.

Laymen probably recognize most of  
all a line of pilot’s watches with a huge 
button used to control the stopwatch. The 
idea evolved during World War II, when 
bomber pilots had to precisely measure 
time in order to bomb a Messerschmitt 
factory instead of a children’s hospital.  
It was about the ability to use the stop-
watch with gloves on.

Today it might seem that such a feature 
is no longer needed. But on the other  
hand, we live in weird times. Who knows 
what will happen?





Samsung Galaxy S6
Przyzwyczailiśmy się do tego, że wymie-
niamy telefony co dwa, trzy lata. Albo 
szybciej – kiedy się zdezintegrują. Na ogół 
robią to w tym samym czasie, kiedy ich 
procesory przestają dawać radę, a pojem-
ność baterii poddaje się motoryzacyjnej 
modzie na downsizing.

Nowy Galaxy S6 zbudowany jest z metalu 
i szkła. Szkła, które nie dość, że nazywa się 
„Gorilla”, co samo w sobie świadczy o twardo-
ści, to jeszcze jego najmocniejszą wersję na-
zwano wydawałoby się niezbyt adekwatnym 
słowem „Corning”.W sieci są już filmy,  
na których S6 są zrzucane z różnych wyso-
kości bądź rzucane na różne odległości. Gene-
ralnie nie polecamy tego rodzaju zachowań. 

Jeżeli ktoś koniecznie chce czymś rzucać 
polecamy koszykówkę. 

W S6 zastosowano pierwsze na świecie 
64-bitowe, 14-nanometrowe procesory. Aż 
sprawdziliśmy w Wikipedii – nanometr to 
miliardowa część metra. Gdyby ten procesor 
był 140-nanometrowy – nie zauważylibyśmy 
pewnie różnicy. Różnicę pewnie zauważyłaby 
bateria. Jeżeli coś montowane jest po raz 
pierwszy to pewnie nowe technologicznie 
będzie dłużej, niż gdyby chodziło o coś – jak 
to się mówi – sprawdzonego.

Baterię można ładować szybko – przewo-
dowo. Dziesięć minut ładowania może dać 
cztery godziny używania. Można też bezprze-
wodowo. Człowiek nie musi wtedy szukać 
kabelka. Ale ładowanie trwa wolniej.

MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST
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Kamery – pięciomegapikselowa przed-
nia i szesnastomegakipselowa tylna z bar-
dzo jasnymi obiektywami dają szanse na 
zdjęcia w zupełnej wręcz ciemności. Sam 
proces uruchamiania aparatu trwa mniej 
niż sekundę, więc nie ma znanego z innych 
smartfonów problemu niemożności sfo-
tografowania czegoś, co dzieje się szybko 
i nagle. Do tego możemy dodać działający 
system rozpoznawania linii papilarnych. 
Naprawdę działający.

Znając życie, w ciągu najbliższych 
trzech lat powstanie wiele nowocześniej-
szych smartfonów. Ale może się okazać, 
że nie będzie to mieć dla nas specjalnego 
znaczenia. Bo lepsze jest wrogiem dobrego. 
Zwłaszcza, jeśli to dobre jest bardzo dobre. 

BMW 2 Active Tourer
Wieloletnie doświadczenie nauczyło 
mnie, żeby do hejtu podchodzić z rezerwą. 
Zwłaszcza własnego. 

Wielbiciele marki BMW na samą informa-
cję o tym, że firma ma zamiar produkować 
samochód z napędem na przednią oś zareago-
wali, jakby ktoś matkę im kołkiem nieokoro-
wanym zatłukł. Później, kiedy zobaczyli jak 
samochód wygląda – zaczęli płakać rzew-
nymi łzami, że taki koreański w kształtach. 
Z doświadczenia wiem, że nawet najbrzydsze 
BMW (dla mnie X6) zaczyna się podobać 
kiedy się jest już w środku. Do tego MINI jest 
dowodem na to, że BMW potrafi dobrze robić 
przednionapędowe samochody.

Wsiadałem więc do 2 Active Tourera bez 
zbytniej niechęci. Wolałem świat, w którym 
serii BMW było pięć, ale pewnie gdybym to 
ja zarządzał tą firmą – zbankrutowałaby po 
paru miesiącach. Dziś modeli jest bez liku. 
Tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Na 

przykład wielbiciel koreańskiego dizajnu. 
Ale poważnie. Zrobiłem Acitive Tourerem 
w trzy dni ze dwa tysiące kilometrów. 
Samochód, który na pierwszy rzut oka 
sprawia wrażenie stworzonego do jazdy 
po mieście, świetnie sprawdza się w trasie. 
Wersja 218d – silnikowo same plusy. Prawie 
nie pali, a całkiem zgrabnie jedzie. 

Wnętrze odpowiednio przestronne. 
Teoretycznie można się czepiać foteli, choć 
gdybym to zrobił pan Bóg powinien mnie 
piorunem trafić, bo moje wrażliwe plecy cał-
kiem nieźle przeżyły prawie 20 godzin jazdy. 
Wyposażenie jak w BMW, audio jak w BMW. 
Wszystko jak w BMW. Tylko ten wygląd. Parę 
osób na parkingach czy stacjach benzyno-
wych wyraźnie nie mogło uwierzyć, że to jest 
BMW. No i może właśnie o to chodzi. Może 
to jest samochód dla ludzi, którzy cale życie 
chcieli mieć samochód tak dobry jak BMW, 
tylko nie kojarzący się z tuningowaną trójką 
z lat dziewięćdziesiątych? Może. Nie mnie 
oceniać. Ja wiem, że ci, którzy się na to auto 
zdecydują – nie będą żałować. 

Samsung Smart Control
Telewizory SmartTV prócz wielu plusów 
mają jeden zasadniczy minus. Ciężko jest 
nimi sterować. Można oczywiście próbować 
robić to gestami bądź głosem. Można używać 
smartfona bądź tabletu. Ale tradycjonalista 
może z tym mieć problem. Wpisywanie dłu-
giego adresu www albo hasła w przeszukiwar-
ce Youtube przy pomocy przycisków pilota 
może odebrać przyjemność oglądania. By tej 
przyjemności nie odbierać Samsung stworzył 
pilot, który działa trochę jak wskaźnik lasero-
wy. Kiedy kierujemy go w stronę telewizora, 
na ekranie pojawia się punkt. Więc zamiast 
zylion razy wciskać strzałki na pilocie, my po 
prostu wskazujemy, co chcemy wskazać. I na 
co chcemy kliknąć. Uważamy, że ta technolo-
gia jest rewolucją na miarę UHD. 

„Pompeje. Życie w cieniu wulkanu.”
Od połowy kwietnia na Stadionie Narodo-
wym można obejrzeć wystawę „Pompeje. 
Życie w cieniu wulkanu.” Na ponad 2000 
metrów kwadratowych powierzchni z 24 
specjalnie zaaranżowanymi salami oraz 70 
instalacjami multimedialnymi, wizual-
nymi i sensorycznymi. Przy tworzeniu 
wystawy zostały wykorzystane wszystkie 
dostępne, najnowocześniejsze technologie: 
rekonstrukcje 3D i 4D, efekty multisen-
soryczne, cyfrowe projekcje przestrzen-
ne, zsynchronizowane multimedialnie 
pulpity ciekłokrystaliczne, hologramy oraz 
trójwymiarowe miraże. Odtworzone detal 
po detalu Pompeje powstały w nowym 
wymiarze i będą odbierane przez widzów 
wszystkimi zmysłami. Punktem kulmi-
nacyjnym wystawy jest erupcja wulkanu. 
To efektowna projekcja w technologii 4D, 
której towarzyszy trzęsienie ziemi.

Z okazji otwarcia wystawy firma 
Samsung przygotowała specjalną aplikację 
„Pompeje”. Znajdują się w niej informacje 
o biletach, godzinach otwarcia czy dojeź-
dzie oraz bezpłatny przewodnik w formie 
audiobooka. Pomocna może okazać się też 
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wirtualna mapa. Użytkownicy aplikacji 
będą mieli okazje poprzez zabawę poznać 
realia życia w starożytności i poszerzyć 
swoją wiedzę historyczną.

E N G L I S H T E X T

Subjective survey of goods
Samsung Galaxy S6
We’ve got used to changing our phones every 
two or three years. Or even more often, when 
they disintegrate. They usually do it at the 
same time as their processors conk out, and 
their battery’s capacity follows the automo-
tive fashion for downsizing.

The new Galaxy S6 is built of glass and met-
al. And not only is this glass called “Gorilla”, 
which proves the phone’s hardness in itself, 
but its strongest version is named “Corning”, 
which could seem a rather inadequate word. 
The web is already full of films showing the S6 
being dropped down great heights or thrown 
at various distances. Generally speaking, we 
don’t recommend such behaviour. If you really 
need to throw something, try basketball.

The S6 is the first phone to be powered 
by 64-bit, 14-nanometre processors. We’ve 
even looked it up on Wikipedia, a nanome-
tre is equal to one billionth of a metre. If 
the processor was a 140-nanometre one, we 
probably wouldn’t even see the difference. 
But the battery would. When something is 
installed in a device for the first time, it usu-
ally remains technologically new for a lon-
ger time than so-called well-tried things.

The battery can be charged quickly with 
a charger. Ten minutes of charging can 
provide four hours of usage. It can be also 
charged wirelessly. You don’t have to look 
for the cable then. But it takes more time.

As far as cameras are concerned, there is 
a five-megapixel front camera and a six-
teen-megapixel back one with bright lenses, 
which allow you to take photographs in com-
plete darkness. The process of switching the 

camera on takes less than a second, thanks 
to which you avoid the problem of not being 
able to shoot a photo when something 
happens quickly and suddenly, which is so 
common in other smartphones. And on top 
of all that there’s a good working fingerprint 
scanner. It’s really good working.

As we can expect, there will be many 
more innovative smartphones produced 
n the nearest future. But it can turn out it 
won’t make any difference to us. Because 
the best is the enemy of the good. Especial-
ly when the good is very good.

BMW 2 Active Tourer
Many years of experience have taught me 
to approach hatred with reserve. Especially 
when it’s me who’s the hater.

On hearing the news that the company is 
to produce a front-wheel-drive car,  
BMW lovers reacted as if someone had 
clubbed their mother with an unpeeled stake. 
And later, when they saw how the car looked, 
they broke down in tears because its shape 
was so Korean. I know from experience that 
even the ugliest BMW cars (like the X6 in 
my opinion) can appeal to you when you’re 
already inside. Plus the Mini proves that BMW 
can make good front-wheel-drive cars.

So I got into the 2 Active Tourer without 
a particularly strong aversion. I preferred 
a world with five BMW cars only, but if I was the 
one to manage the company, it would certain-
ly go bankrupt after several months. Today it 
produces countless models so that everyone 
can find something for themselves. For ex-
ample a lover of Korean design. But seriously 
speaking, I drove around two thousand kilo-
metres within three days in the Active Tourer. 
Though at first glance it seems to be a typical 
urban car, it performs very well outside cities 
as well. As far as engine is concerned, the 218d 
version has only pluses. It uses up almost no 
fuel and goes quite smoothly.

The interior is spacious as it should be. 
I could theoretically niggle about the seats, but 

if I did, God should strike me with a thun-
derbolt because my sensitive back survived 
the almost twenty-hour drive quite well. The 
equipment and audio are the same as in any 
BMW. Everything’s the same as in any BMW. 
Except for the looks. There were several peo-
ple who, when they saw the car at a parking 
lot or petrol station, clearly couldn’t believe 
it was a BMW. And perhaps that’s what it’s all 
about. Perhaps it’s a car for those who have 
always wanted a car as good as the BMW but 
didn’t want one that would be associated with 
the tuned 3 series from the nineties? Perhaps. 
I’m not the one to judge. I know that those who 
decide to buy this car won’t regret.

Samsung Smart Control
Apart from all their advantages, smart TVs 
have one basic disadvantage. They’re difficult 
to handle. You can obviously try controlling 
them with your gestures or voice. You can use 
your smartphone or tablet. But traditionalists 
will find it problematic. Entering a long web-
site address or anything else into the YouTube 
browser with the use of buttons on a remote 
can deprive you of the pleasure of watching 
TV. To make sure its clients are not deprived of 
this pleasure, Samsung has created a remote 
that works a bit like a laser pointer. When 
it’s directed towards the TV, a small point 
appears on the screen. So instead of pressing 
arrows on the remote for the thousandth time, 
you can simply point out what you want and 
choose it. We think that this technology is 
a revolution comparable to UHD.

“Pompeii: In the Shadow of the Volcano”
The National Stadium in Warsaw launched an 
exhibition entitled “Pompeii: In the Shadow 
of the Volcano” available since mid-April. It 
occupies an area of more than 2,000 square 
metres with 24 specially arranged rooms and 
70 multimedia, visual and sensory installa-
tions. The authors of the exhibition used all 
innovative technologies available: 3D and 4D 
reconstructions, multisensory effects, digital 
spatial projections, multimedia synchronised 
LCS panels, holograms and three-dimensional 
mirages. Pompeii has been reconstructed 
detail after detail to be experienced in a new 
dimension and appeal to all senses. The 
exhibition culminates in a volcanic eruption, 
which is a spectacular 4D projection with an 
accompanying earthquake.

Samsung has prepared a special app called 
“Pompeii” on the occasion of the exhibition. 
It includes information about tickets, opening 
hours or access and a free audio guide. You 
can also find a helpful virtual map there. The 
app gives its users a chance to play and at the 
same time learn what life was like in antiquity 
and to extend their knowledge of history.
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P
rzesilenie wiosenne jest dobrym 
wytłumaczeniem wszystkiego, od 
migreny, przez łamiące się 
paznokcie, wypadające włosy, aż 

po płacz-krzyk-depresję i zgryzotę. Jak 
łatwo zauważyć, każdy z elementów tej 
corocznej upierdliwości jest synonimem 
nienawiści. Cholerne święto biadolenia. 
I w tym właśnie czasie, oprócz rozwalania 
sobie o kant stołu poczucia własnej 
wartości, najbardziej nie trawimy INNYCH. 
Bliskich zostawiamy w spokoju, na linii 
ognia znajdują się, co następuje:

Współpracownicy, szefowie i przełożeni, 
czyli mendy i pijawy, z którymi musimy tkwić 
w biurze przez osiem godzin z hakiem akurat 
wtedy, kiedy jest najlepsza pogoda. Wszystkie 
plany biorą w łeb, bo w dzień wolny jest na 
świecie taka pizgawica, że zaczynamy nie-
nawidzić również i wiosny. Nie muszę chyba 
dodawać, że w tym przypadku, żywiąc odrazę 
do innych, mocno zaczynasz nienawidzić 
również siebie. W końcu wszystko robisz źle, 
rozkojarzony jakiś jesteś, beznadzieja i w ogó-
le to powinieneś wziąć urlop. Na zawsze.

Współlokatorzy, lokatorzy, znajomi 
i pozostali uzurpatorzy naszego dobrego 
nastroju, wolnego czasu i spokojnych ner-
wów. Zawsze przecież chętnie umyjesz stos 
naczyń po pracy, wyniesiesz znowu tygo-
dniowe śmieci, zrobisz pranie i wywiesisz, 

pożyczysz pieniążki i pocałujesz w czółko. 
A potem z przyjemnością zniesiesz stek 
złośliwości-bez-powodu zmierzłych, roz-
kapryszonych bab, niewdzięcznych jędz 
i obrażalskich krów, bo jesteś kwintesencją 
ogłady. Następnym takim razem po prostu 
wymierz elementowi liścia w twarz i zwal to 
z uśmiechem na wiosenne przesilenie.

Tramwajarze, autobusiarze, metrowcy 
i wszyscy inni miłośnicy Zarządów Trans-
portu Miejskiego. Najgorszą rasę zostawiłam 
sobie na deser. Deser, w którym słodka jest 
tylko możliwość zemsty. Nie ma nic gorsze-
go dla człowieka na przełomie zimy i wiosny 
niż przepełnione przewoźniki. Na domiar 
złego ma się wrażenie, że wszyscy, którzy 
znaleźli się w tym samym miejscu, w tym 
samym momencie, są albo ślepi, albo głusi, 
albo po prostu niewychowani. Chociaż 
jeśli chodzi o polowanie na bijące światłem 
wiecznej chwały cudem wolne miejsce, to 
każdy nagle wzrok ma sokoli. A i siłę naporu 
nosorożca. Stawiam kawę pierwszemu męż-
czyźnie, który ruszy tyłek z plastikowego 
siedziska i ustąpi mi miejsca, bo tak.

Przesilenie wiosenne zdarza się raz na 
dwanaście miesięcy. Ludzie są mendami 
zawsze. Warto więc znaleźć pretekst do 
nienawiści na każdą porę roku, miesiąca 
i dnia. Wilk syty i owca cała.

Przesilenie wiosenne 
zdarza się raz na 

dwanaście miesięcy. 
Ludzie są mendami 
zawsze. Warto więc 
znaleźć pretekst do 

nienawiści na każdą porę 
roku, miesiąca i dnia. 
Wilk syty i owca cała.

E N G L I S H T E X T

Spring

The spring solstice is a good excuse for 
everything: from migraine through brit-
tle nails and hair fall to tears, shouting, 
depression and distress. As can be seen, 
each element of this annual bitchiness is 
a synonym for hatred. A damn bellyaching 
holiday. This is also the time when, apart 
from smashing our own self-esteem against 
the table edge, we hate OTHERS most of all. 
We leave our family and friends aside but 
place the following in the line of fire:

Co-workers, bosses and superiors, that 
is louses and bloodsuckers with whom he 
have to stick around in the office for more 
than eight hours precisely when the weather 
is the finest. All plans fall through because 
on our days off the weather is so damned 
horrible that we start hating spring as well. 
And I guess I don’t have to add that in this 
case we not only feel disgust with others but 
start hating ourselves too. Finally, we screw 
everything up, we’re absent-minded, the sit-
uation gets hopeless and in fact we feel we’d 
need a leave. A permanent one.

Flatmates, roommates, acquaintances 
and other usurpers of our good mood, free 
time and peace of mind. Because you’ll always 
ready to wash up a pile of dishes after work, 
take the week’s rubbish out, do the washing 
and hang it out, lend some money and be 
a shoulder to cry on. And then you’ll tolerate 
a load of nasty remarks made for no reason 
by detestable, fussy hags and ungrateful and 
hypersensitive cows with pleasure because 
you’re the essence of refinement. Next time, 
simply smack the element in the face and pin 
the blame on the spring solstice with a smile.

Tram, bus and underground drivers and 
other lovers of city transportation authorities. 
I left the best group for dessert. A dessert 
whose only sweet ingredient is the chance 
of revenge. There’s nothing worse than over-
crowded public vehicles for a man at the turn 
of winter and spring. To make things worse, 
you’ve got the impression that everyone gath-
ered in the same place at the same time is ei-
ther blind or deaf or simply ill-mannered. But 
when it comes to hunting the only seat avail-
able, the miraculous place radiating the light 
of glory, they all suddenly become eagle-eyed. 
And as strong as a rhino. I stand a coffee for 
the first man who’ll move his ass and give up 
his plastic seat to me just because.

The spring solstice happens once in twelve 
months. People are bastards all the time. So 
it’s worth finding an excuse for hatred for 
every season of the year, month and day. And 
then you can have your cake and eat it.

FELIETON / COLUMN
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W tym numerze przedstawiamy dwa innowacyjne, a jednocześnie apetyczne 
opakowania produktów spożywczych.

78

Kanniston Gingerbread 
Biscuits
autor: PACKLAB

Piekarnia i cukiernia Kanniston Leipomo 
zwróciła się do firmy PACKLAB z prośbą, by 
na Boże Narodzenie odświeżyła wizerunek 
wysokogatunkowych skandynawskich 
pierników. PACKLAB miał za zadanie 
zaprojektować opakowanie dla najlepszych 
ciasteczek w Finlandii. W swej wyjątkowej 

pracy wykorzystał wspólne twórcze myślenie 
i stworzył opakowanie idealnie dopasowane 
do produktu. Firma przyjrzała się zachowaniu 
interesariuszy, łańcuchowi dystrybucji 
i sprzedaży detalicznej w piekarni oraz 
sezonowym doświadczeniom mieszkańców 
Skandynawii. Obserwacje te zaowocowały 
mariażem dawnych tradycji skandynawskich 
w formie pierniczka o kształcie koniczyny 
przynoszącej szczęście z kawałkami o kształ-
cie serca podkreślającymi wyjątkowy charak-
ter Świąt. Podobny przekaz firma osiągnęła 

ARCYDZIEŁA 
A’ DESIGN AWARDS  
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w formie graficznej za pomocą pięciu róż-
nych, a jednocześnie podobnych wariantów 
opakowania. Projekt wniósł nową jakość w ca-
łość produktu: od samych ciasteczek poprzez 
format opakowania. Uwydatnił wyjątkowość 
produktu i podkreślił jego funkcjonalność. 
A wszystko dzięki prostocie.

Die Limo von granini
autor: Flaechenbrand

Celem pracy było stworzenie wzoru dostoso-
wanego do dorosłych odbiorców, który odda-
wałby swego rodzaju nonszalancję owocowej 
lemoniady, a następnie znalezienie producenta 
mającego możliwość wydruku specjalnej, 
transparentnej etykiety. Autor inspirował się 
otaczającą człowieka przyrodą ożywioną. 
Projektant postanowił umieścić grafiki 
reprezentujące owoce i lód na transparentnym 
papierze, tak rzadko spotykanym na rynku 
tego typu napojów. Po raz kolejny – prostota. 

E N G L I S H T E X T

A’Design Awards masterpieces

In this edition of A’Design Awards 
we would like to show you two 
types of innovative yet appetising 
food and drinks packaging.

Kanniston Gingerbread Biscuits
by PACKLAB

 Kanniston Leipomo (Bakery) asked 
PACKLAB to redefine Scandinavian 
premium gingerbread for Christmas. 

The brief was to design packaging for 
the best Gingerbread cookies in Finland. 
PACKLAB created a unique experience that 
exploited joined-up-thinking with integral 
product and packaging development. The 
company looked into the stakeholders’ 
behaviour within the bakery, distribution 
chain and retail environments and explored 
Scandinavian seasonal home experiences. 
These observations led to a marriage of old 
Scandinavian tradition of three pieces of 
gingerbread bringing good luck and heart-
shaped pieces emphasising the affectionate 
characteristics of the season, both widely 
introduced in the product. This was also 
communicated graphically by 5 different, 
yet similar variants of packaging. The proj-
ect redesigned the whole core products from 
the cookies themselves to the packaging 
format, by doing so enabled the product to 
be the hero of the whole communication and 
showed a difference in its functionality. This 
all was achieved by keeping things simple.

Die Limo von granini
by Flaechenbrand

The aim of the project was to find a design 
for an adult target group that keeps a kind 
of flippancy of a fruity lemonade and, 
after that, to find a producer who is able 
to print the special transparent label. The 
inspiration were adult living accessories. 
The designer decided to show fruit and ice 
through transparency, so unique on the 
lemonade market. Simple as that. 
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ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Piotr Sitarsky

MODELKA/MODEL:  
Ola Ziemińska 

STYLIZACJA/STYLING: 
Alicja Werniewicz 

MAKIJAŻ/MAKE-UP:  
Anna Użyńska 

WŁOSY/HAIR: 
Sylwia Habdas
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SZTUKA / ART

Sesja kolorami i stylem zdjęć nawiązuje do charakteru 303 Avenue. Minimalistyczna scenografia i miękkie światło 
harmonicznie współgrają z estetyką najnowszej kolekcji SS2015. Białe kwiaty są elementem osobistym od autora sesji 
i stanowią nawiązanie do założycielki marki – Marzenny Niemoczyńskiej, gdyż są to jej ulubione kwiaty.

With its colours and the style of its photographs, the session makes a reference to the nature of 303 Avenue. The minimalist set design and soft 
light perfectly harmonize with the aesthetics of the latest SS2015 collection. White flowers are a personal element added by the author of the 
session and at the same time refer to the founder of the brand Marzenna Niemoczyńska, who considers them her favourite flowers.
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MARZENNA NIEMOCZY ŃSK A.

WHO’S THAT GIRL?!
Twórczyni marki 303 Avenue do świata mody wdarła się przebojem, jak czasami żartuje, „kuchennymi drzwiami”. Choć projektowała od lat 
to sława spadła na nią zupełnie niespodziewanie, pewnego pogodnego wieczora, kiedy startowały „Kuchenne rewolucje” i Magda Gessler 

wystąpiła na wizji w najlepszej kreacji, jaką do tej pory nosiła. Kim jest kobieta, która tego dokonała?

ROZMAWIAŁ
Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA
Mateusz Tyszkiewicz

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 88
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Wszystko ma swój początek. Od czego 
zaczęła się pani przygoda z modą?
Od „Śniadania u Tiffany’ego”. Moja mama 
ubierała się i wyglądała jak Audrey Hepburn 
w tym filmie. Na zdjęciach wychodziły iden-
tycznie. Tak to pamiętam. Jak na typową 
dziewczynę lat 60-tych była świetnie ubrana. 
Zawsze nosiła zamszowe kozaki. Byłam wte-
dy dzieckiem i marzyłam o tym, żeby już być 
dorosła i założyć choć raz te zamszowe buty. 
Ale nie założyłam. Wyszło na opak. Moja 
prawnicza rodzina z tradycjami, w której 
miałam wytyczony z góry zupełnie inny, wy-
znaczony kierunek. Mówili mi, żebym szła 
na studia, ale ja wolałam zdawać do szkoły 
aktorskiej. Finalnie, okazało się, że nie mam 
słuchu i kariery nie zrobię, więc otworzyłam 
sklep kolonialny! Tuż przed stanem wojen-
nym pojechałam do Londynu i zobaczyłam 
taki sklepik. Marzenie! Wszystko było w nim 
takie piękne. Słoje, pudełka, zapach przygo-
dy. W Polsce nie było wtedy ani jednego ta-
kiego miejsca. Tak więc wróciłam do domu 
i otworzyłam taki sklep. Wspaniały sklep. 
Od dziecka miałam potrzebę piękna.

Ale skąd to się bierze? Jesteśmy 
z pokolenia, które wychowało  
się w szarości.
W Polsce jest masa osób kreatywnych. 
Okoliczności nie mają większego znacze-
nia, jeśli ktoś chce dostrzec piękno, to nic 
go nie powstrzyma. 

Może to poszukiwanie wynika 
z niedostatku? W kolorowym świecie, 
w którym niczego nam nie brakuje, nie 
mamy potrzeby piękna.
Byłam wychowana w dosyć zamożnej rodzi-
nie. Jako nastoletnia dziewczyna wyjeżdża-
łam często do Włoch. Przywiozłam stamtąd 
moje pierwsze dzwony, w kolorze lazurowym. 
Ale nieważny kolor. Najważniejsza była dla 
mnie tkanina… Byłam outsiderem. I tak już 
zostało. Markę 303 Avenue stworzyłam kiedy 
byłam już w takim wieku, że ludziom przeważ-
nie nie chce się niczego nowego zaczynać. 
Uważałam, że mam trudną figurę i nic się 
z tym nie da zrobić, więc uszyłam jedną rzecz, 
drugą i tak jakoś poszło. Nikt nie wymyśli 
lepiej ubrań dla mnie, niż ja!

Co to znaczy „trudna figura”?
Jak widzimy modelki na wybiegu, to one 
są wysokie, szczupłe i piękne. A co z resztą 
kobiet? Ja nie jestem gruba, ale mam inne 
proporcje niż Twiggy. Są kobiety, które mają 
duży biust, i są takie, które mają nietypowe 
biodra. Wszystkie chcą pięknie wyglądać. Ide-
alnych sylwetek, nawet tych szczupłych, jest 
niewiele. Ubranie jest potrzebne po to, żeby 
wyciągnąć najlepsze cechy z każdej z nas. 

Moment, w którym powiedziała pani, 
że nie będzie studiować prawa, to był 
moment buntu?
Pewnie! Zrobiłam wtedy mnóstwo fajnych 
rzeczy, a to, że nie skończyłam studiów 
mi nie przeszkadzało. Było mi ciężko, ale 
zrobiłam to co chciałam, czułam. Szybko 
wyszłam za mąż, żeby rodzice nie mieli 
wpływu na to, co robię. Mąż na szczęście do 
mego świata się nie wtrącał. A ja wiedzia-
łam, że chcę zarabiać pieniądze, ale nie 
mogę pracować dla kogoś. I nigdy nie praco-
wałam dla innych, pierwsza moja firma była 
związana z szyciem, chałupnictwem. Nic 
wtedy nie było, jeździłam na koniec świata, 
żeby wystać w kolejce i kupić tkaniny.

Więc sklep kolonialny nie był pierwszy?!
Nie, on był w międzyczasie, wymyśliłam 
go, kiedy pojechałam do Anglii kupować 
tkaniny. Ale po pół roku i tak go komuś od-
dałam. Były tam rzeczy, których w naszej 
szarej wtedy Polsce nie było, pomarańcze, 
markowe papierosy, gumy Donald Duck 
itd. Nic mi nie robiło takiej przyjemności 
jak to, że to było takie ładne i kolorowe! 
Każda rzecz była tam piękna. I to się 
odnosi do tego, co ja robię całe życie. Jak 
stoi w domu świeczka nie w tym kolorze, to 
włącza mi się poczucie estetyki i to zmie-
niam. Dlatego powstała firma 303 Avenue, 
z poczucia estetyki. Może ona nie zrobi 
kariery finansowej, bo to nie jest szycie na 
masową skalę, szyjemy coś unikatowego, 
każda rzecz jest tak naprawdę specjalna, 
dla klientki. Na tym się nie da łatwo zaro-
bić. Te rzeczy musiałyby kosztować duże 
pieniądze, a tak nie jest.

Skąd pomysł na markę?
Magda Gessler stanęła przede mną 
i powiedziała: „Boże, ty jesteś malarką, 
wszystko umiesz zrobić!”. Dla niej uszyłam 
pierwsze „moje” rzeczy. Okazało się to 
trafione. Nie chodziło nawet o ciuch, tylko 
o to, że zmieniłam jej styl. Sześć lat temu 
pokazałam jej nogi, które ma ładne, ale 
nikt o tym nie wiedział, bo nosiła długie 
sukienki. Wyrzuciłam do kosza wszystkie 
jej sukienki i wymyśliłam krótkie. Wtedy 
dostałam kontrakt w „Kuchennych Rewo-
lucjach”, ludzie zaczęli się pytać: „A skąd 
taki płaszcz, szalik ?”. W ogóle nie wiedzia-
łam co z tym zrobić!

Nie była pani gotowa na sukces.
Absolutnie, do dziś nie jestem. Ale wracając 
do nazwy, wynajęłam wtedy lokal na ul. 
Patriotów 303. Poszłam do urzędu, zareje-
strowałam firmę o nazwie „303 Avenue”. 
Zaskoczyło mnie to wszystko i w ogóle tej 
sprawy nie przemyślałam.

Żyjemy w czasach blogerek modowych, 
które mają w szafach milion ciuchów. 
Człowiek jest kompletnie bezbronny 
wobec tego świata, który go zalewa. Jest 
milion rzeczy, które musimy mieć, a pani 
mówi o małej szafie...
A po co mieć milion rzeczy? Po co mieć 
dziesięć samochodów? Ile można mieć tych 
rzeczy? Ubranie nie może przytłoczyć tego co 
ważne w życiu. Jest ważne, ale nie najważniej-
sze. Dobrze ubrana dziewczyna nie musi tak 
naprawdę mieć dużo pieniędzy – założy dużą, 
prostą torbę, spodnie, białą bluzkę i będzie 
dobrze wyglądać. Najważniejsze są torba 
i buty – to robi całe ubranie. Mogę być skrom-
nie ubrana, a dodatki stworzą cały wizerunek. 
Torba to nieprzemijający styl.

Ale świat się zmienia.
Kiedyś kobiety ubierały się dla mężczyzn. 
Dzisiaj ubierają się po pierwsze dla siebie, 
po drugie – dla innych kobiet. My lepiej 
wyczuwamy tę modę. Wiem, że bardziej bym 
się podobała facetowi, gdybym miała biust 
na wierzchu i obcisłą sukienkę, ale tego nie 
zrobię. W związku z tym muszę obracać się 
w kręgach, w których jest inne spojrzenie na 
modę i na to, jak powinna wyglądać kobieta. 
Kiedyś kobiecość była w modzie, teraz jest 
unisex. Mówi się, że za 100 lat kobiety i męż-
czyźni będą chodzili tak samo ubrani. Kiedyś 
pewnych rzeczy nie mogłyśmy założyć, tak 
samo mężczyźni. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. 
Dlatego zabieramy się do kolekcji męskiej, 
bo mężczyźni coraz częściej szukają czegoś 
unikatowego, w dobrym gatunku itd. Teraz 
dostęp do mody jest niesamowity, weszły do 
Polski dobre sieciówki, magazyny o modzie. 
Kiedyś, żeby popatrzeć na dobrze ubranych 
ludzi jechało się do Mediolanu czy Paryża. 
Dzisiaj Warszawa robi coraz modniejsza.

Jaka jest różnica między ubraniem 
a przebraniem?
To jest trudne pytanie. Czasami ludzie mają 
na sobie za dużo rzeczy, za bardzo chcą się 
ubrać. Ważna jest świadomość tego, kim się 
jest. Moda to ogromna wiedza. Mówi się: 
„Jak się ma duży biust, powinno nosić się 
bluzki w serek”. Ja to obalam, bo nie można 
w modzie stosować reguł – wszystko jest 
indywidualne. Nasza marka ma na celu 
pokazać, że nie wszystko jest dla każdego. 
W to trzeba wkładać serce, nie można sprze-
dawać rzeczy i myśleć, że jak jest wyprodu-
kowane, to muszę to sprzedać. To jest tak 
jak z malarzem – on nie pomyśli, że jak na-
malował szmirę, to trzeba ją sprzedać, bo ją 
przecież namalował. On to podrze i wywali.

A dlaczego rzeczy markowe są  
takie drogie?
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Dlatego, że są tysiące ludzi na świecie, 
którzy jeśli chcą się dowartościować kupują 
drogie rzeczy. To trwa już bardzo długo. Są 
takie marki, które nawet jak zrobią coś nie-
ciekawego, co nam się nie podoba, to i tak 
będziemy nosić, magia marki. To jest jednak 
brak świadomości wyboru.

Skąd człowiek ma wiedzieć co do niego 
pasuje, a co nie?
Jeżeli nie wie tego sam z siebie, to musi się 
tego nauczyć. Idzie się wtedy do specjali-
sty albo do sklepu takiego jak nasz, gdzie 
dziewczyny nie wciskają komuś czegoś, 
w czym wygląda źle. Jak uważamy, że coś do 
kogoś nie pasuje, to nie sprzedajemy. Mamy 
wiele klientek, którym dosłownie tworzy-
my szafę, łącznie z wieszakami, żeby było 
ładnie. Jak otworzyłam 303, pierwsze co 
zrobiłam, to obszyłam wieszaki, bo stare mi 
się nie podobały. Są osoby, które tu wchodzą 
i stwierdzają, że to nie jest to, ja to rozu-
miem. Łukasz Jemioł, który jest naprzeciw-
ko, ma swoje fanki i my mamy swoje fanki. 
Moda to mieszanka: trochę sztuki, trochę 
przyjemności, trochę wrażliwości.

Jest pani szczęśliwa?
Nie zrobiłabym w życiu nic twórczego gdy-
bym była sfrustrowaną osobą.

Ale w smutku też można wiele osiągnąć.
Tak! Mi się wydaje, że przez miesiące, 
w których nie byłam szczęśliwa, zrobiłam 
lepsze rzeczy, także wszystko może się 

zdarzyć. Najważniejsza jest energia, z jed-
nymi się ją ma, z innymi nie.

W ubraniach jest energia?
Absolutnie tak. Ale zawsze najważniejsze jest 
robić w życiu to, co naprawdę chce się robić.

E N G L I S H T E X T

Marzenna Niemoczyńska.  
Who’s that girl?!
The founder of 303 Avenue took the world 
of fashion by storm and, as she sometimes 
adds, by the back door. Although she has 
been designing for years, fame came to 
her quite unexpectedly on a bright evening 
when Kitchen Nightmares began and its 
host Magda Gessler appeared on TV in the 
best creation she has ever worn. Who is the 
woman who achieved it?

Everything has its beginning. What did 
your adventure with fashion begin with?
It began with Breakfast at Tiffany’s. My mum 
was wearing the same clothes as Audrey 
Hepburn in the film and looked exactly the 
same. They looked identical in photographs. 
That’s how I remember it. For a typical girl 
from the 60s, she was perfectly dressed. She 
was always wearing suede boots. I was a child 
then and dreamt of being adult and putting on 
those suede shoes at least once. But I didn’t 
wear them. It went amiss. My legal family 
with traditions set a completely different 

direction for me from the very beginning. 
They told me to begin studies, but I wanted 
to start a drama school. Finally, it turned out 
that I had no ear for music and wouldn’t have 
a career so I opened a colonial store! I went to 
London right before martial law and saw such 
a shop there. It was perfect! Everything was 
so beautiful about it. Jars, boxes, the smell of 
adventure. There wasn’t a single shop like that 
in Poland then. So when I came back home, 
I opened one. It was a wonderful store. I’ve 
had the need for beauty since I was a child.

But where does it come from? We’re from 
a generation that was raised in greyness.
There are lots of creative people in Poland. 
Circumstances don’t really matter.  
When someone wants to notice beauty, 
nothing can stop them.

Perhaps this search results from 
privation? We don’t have the need for 
beauty in this colourful world, which 
gives us everything we need.
I was brought up in a rather wealthy family. 
As a teenager, I often visited Italy. I brought 
my first bell-bottoms from there, they were 
azure. Never mind the colour. It was the 
fabric that was most important for me. I was 
an outsider. And it stayed like that. I estab-
lished 303 Avenue at an age when people 
usually don’t want to begin anything new. 
I thought that I had a difficult figure and 
that there was nothing I could do about it 
so I sewed one thing, then I sewed another. 
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And that’s how it began. No one can design 
better clothes for me than me myself!

What does a “difficult figure” mean?
When you see models on the catwalk, they’re 
all tall, slim and beautiful. And what about 
the rest of women? I’m not fat, but I have 
a different proportion than Twiggy. There are 
women with an ample bust and women with 
non-standard hips. But they all want to look 
beautiful. There are few ideal figures, even 
slimmer ones. We need clothing to bring the 
best features out of every one of us.

Was the moment when you said you will 
not study law a moment of rebellion?
Sure! I did many great things then, and the 
fact that I didn’t finish studies wasn’t a prob-
lem for me. It was hard for me, but I was doing 
what I wanted and what I had a feeling for. 
I married quite early so that my parents had 
no influence over me. My husband fortunate-
ly didn’t meddle in this world of mine. And 
I knew I wanted to earn money but couldn’t 
work for someone else. And I’ve never worked 
for others. My first company was involved in 
sewing, in outwork. I couldn’t buy anything 
here so I was travelling to the end of the world 
to wait in queues and buy fabrics.

So the colonial store wasn’t your  
first business?!
No, it was in the meantime. I thought about it 
when I went to Great Britain to buy fabrics. 
But I gave it to someone after half a year any-
way. It offered things one couldn’t get in our 
grey Poland then: oranges, brand cigarettes, 
Donald Duck chewing gums and so on. Noth-
ing gave me greater pleasure than the fact 
that it was so nice and colourful! Every little 
thing was beautiful there. And it’s the same 
with everything I do in my life. When a candle 
in a wrong colour stands somewhere at home, 
my aesthetic sense turns on and I change it. 
This is why 303 Avenue was founded: out of 
the sense of aesthetics. And perhaps it won’t 
make a financial career because it’s not mass 
production. We sew unique things, every 
piece is truly special and made for an indi-
vidual client. It’s not possible to make easy 
money on something like that. Those things 
would have to cost a lot, and they don’t.

Where did the idea for your brand  
come from?
Magda Gessler stood in front of me and 
said: “God, you’re a painter, you can do 
everything!”. I sewed “my” first clothes for 
her. And it proved successful. And it wasn’t 
really about the clothes but about the fact 
that I changed her style. Six years ago 
I showed off her legs. And she has beautiful 

legs, but nobody knew about it because she 
was wearing long dresses. I threw all her 
dresses away and replaced them with short-
er ones. I signed a contract with Kitchen 
Nightmares then, and people started ask-
ing: “Where did you get this coat? And the 
scarf?” I had no idea what to do about it!

You weren’t ready for success.
No, I wasn’t. And I’m still not. But coming 
back to the name, I rented a place at 303 
Patriotów street then. I went to the office 
and registered a company under the name 
“303 Avenue”. It all surprised me. I didn’t 
think it over at all.

We live in the times of fashion bloggers, 
who have tons of clothes in their 
wardrobes. We are completely defenceless 
against this world that floods us. There are 
zillions of things we must have, and you 
are talking about a small wardrobe...
But why would you need zillions of things? 
Why would you need ten cars? How many 
things like that can you have? Clothes can’t 
weigh down what’s important in life. They are 
important but not the most important. A well-
dressed girl doesn’t really need a lot of money. 
She’ll take a large, plain bag, put on trousers 
and a white shirt and look great. A bag and 
shoes are the most important things. They 
make the whole outfit. Clothes can be mod-
est. The accessories create the whole image. 
A bag makes an everlasting style.

But the world changes.
Women once used to dress for men. Today 
they dress firstly for themselves and secondly 
for other women. We have a better feeling 
for fashion. I know men would prefer me to 
show off my cleavage and wear tight dresses, 
but I won’t do it. This is why I have to move 
in circles that have a different outlook on 
fashion and on the way women should look. 
Femininity was once in fashion, now there’s 
unisex. They say women and men will be 
wearing the same things in 100 years’ time. 
Once we couldn’t put on certain things, just 
like men. Today it’s completely different. 
This is why we plan to start a collection for 
men as they more and more often look for 
unique or good-quality clothes. Access to 
fashion is now amazing. Good chain stores 
and fashion magazines have come onto the 
Polish market. You once had to go to Milan or 
Paris to see well-dressed people. Today, War-
saw becomes more and more fashionable.

What is the difference between clothing 
and disguise?
That’s a difficult question. People some-
times wear too many things, they want to 

dress too much. What is important is being 
aware of who you are. Fashion is great 
knowledge. They say: “Women with a big 
bust should wear V-neck blouses”. And I de-
bunk such myths because one can’t follow 
rules in fashion. Everything’s individual. 
Our brand is supposed to show that not 
everything is for everyone. You have to put 
your heart in it; you can’t sell things and 
think that something that has been pro-
duced must be sold. It’s like with painters. 
When they paint some trash, they don’t 
think they have to sell it because they’ve 
painted it. They tear it up and throw it away.

And why are designer clothes  
so expensive?
Because there are thousands of people in 
the world who buy expensive stuff when 
they want to build up their self-esteem. It’s 
been present for a long time already. There 
are brands that sometimes produce really 
dull clothes we don’t like, but we still buy 
and wear them. It’s the magic of brands. But 
it also means lack of conscious choice.

How can one know what suits them  
and what doesn’t?
If they don’t know it by themselves, they 
have to learn it. You simply go to an expert 
or a store like ours, where girls don’t try 
to sell their clients clothes they look bad 
in. When we think a piece of clothing 
doesn’t suit someone, we simply don’t sell 
it. We have many clients we literally build 
wardrobes for, whole wardrobes, includ-
ing hangers, to make them look beautiful. 
When I opened the first 303, the first thing 
I did was to trim the hangers because 
I didn’t like the old ones. There are people 
who come inside and realize it’s not what 
they are looking for. And I understand it. 
Łukasz Jemioł, who has a store next to us, 
has his fans, and we have our fans. Fashion 
is a medley: a bit of art, a bit of pleasure 
and a bit of sensitivity.

Are you happy?
I wouldn’t do anything creative in life if 
I was a frustrated person.

But one can achieve a lot filled with 
sadness too.
Yes! I think that I made better things during 
the months when I wasn’t happy. So any-
thing can happen. Energy is the most im-
portant thing. You have it with some things 
and don’t with others.

There is energy in clothes?
Absolutely yes. But the most important thing 
is to do in life what you really want, always.



MOTYWACJA 
CZEMU CHCEMY BYĆ CORAZ LEPSI?

M
ój osobisty coach golfowy, 
Jakub Budaj, na pierwszym 
spotkaniu z nowym uczniem 
zawsze pyta: „w czym mogę ci 

pomóc?”. Ludzie zazwyczaj milkną. 
Bezradnie wzruszają ramionami. Chcą lepiej 
grać w golfa – to oczywiste, ale po co? I czego 
naprawdę oczekują?

Niemal wszyscy chcieliby cudów. Mieli już 
wcześniej jakiś kontakt z instruktorami golfa, 
czy trenerami, którzy brali ich na ćwiczenia 
na driving range’u i wydawali polecenia: Tak 
złap kij! Tak uderz! Ustaw się w ten sposób. Nie 
tłumaczyli, nie dyskutowali, a przede wszyst-
kim – o nic nie pytali. I efekt był mizerny. Tak, 
jakby guru giełdowych maklerów udzielił nam 
kilku światłych wskazówek dotyczących bie-
żących tendencji na rynku instrumentów po-
chodnych, a potem odwrócił się na pięcie i po-
szedł w swoją stronę. Dlatego Jakub specjalnie 
unika określeń „trener” czy „instruktor”. Woli 
nazywać się „coachem” i zakłada współpracę 
długofalową. Lubi przypominać, że efekty 
przynoszą jedynie wytrwałe treningi. Wielo-
krotne, świadome powtarzanie wyuczonych, 
dobrych ruchów. Tak jak w biznesie, w golfie 
zdarzają się nieprzewidziane „fuksy” i nieza-
służone porażki. Ale gdy mamy świadomość 
tego co potrafimy i wiemy jakim sposobem 
osiągnąć wyznaczone cele, po polu golfowym 
czy w biznesie poruszamy się ze swobodą 
zawodowca. Mamy pewność, że nasze sukcesy 
są efektem dobrej pracy, a nie łutu szczęścia. 
Fortuna ma mocne podstawy. Porażki nas nie 
załamują, bo dają jedynie materiał niezbędny 

do poprawienia efektów w przyszłości.
Ktoś mógłby powiedzieć, że takie podej-

ście nie jest domeną jedynie golfa. Właściwie 
prawie każdy sport oferuje nam taką ścieżkę 
etycznego i fizycznego rozwoju. Jednak 
specyfika golfa polega właśnie na tym, że nie 
wymaga od nas atletycznej budowy ciała. Nie 
uprzywilejowuje gibkich, młodych i umięśnio-
nych. Można mieć kilka kilo nadwagi i osiągać 
spektakularne efekty. Oczywiście liczy się 
dobra koordynacja ruchowa, oko i koncentra-
cja, ale to cechy, które można, a nawet trzeba 
ćwiczyć w każdym wieku.

Motywacja jest i w sporcie, i w biznesie bar-
dzo istotną sprawą, choć moim zdaniem zbyt 
często pomijaną. Jeśli jest pozytywna i wła-
ściwa, szybko robimy postępy. Zarówno gra, 
jak i praca dają nam satysfakcję, dostarczają 
pozytywnego „kopa” emocjonalnego. Gdy coś 
nam ewidentnie przez dłuższy czas nie idzie, 
zamiast obwiniać trenera, kije, wiatr, pogodę, 
czy świecące zbyt mocno słońce, powinniśmy 
się zastanowić, czy problemem nie jest właśnie 
brak dobrej motywacji? Z praktyki mojego 
coacha Jakuba Budaja wynika, że większość 
problemów to sprawa naszego umysłu, a nie 
kijów, wiatru, czy pogody. Czasem próba 
kontroli absolutnie wszystkich elementów 
strzału blokuje nas na tyle skutecznie, że piłka 
zamiast lecieć na sto metrów, dolatuje ledwo 
do dwudziestego. Rozwiązaniem jest zmiana 
nastawienia. Zamiast bać się, że coś nie wyj-
dzie, powinniśmy cieszyć się grą i nie myśleć 
o wyniku. Jakub widział dziesiątki razy takie 
sytuacje, gdy gracz zmieniając nastawienie, 
przestając się starać „za wszelką cenę”, niemal 
z dnia na dzień poprawiał swoje wyniki.

E N G L I S H T E X T

Motivation. Why do we want 
to be better?
My personal golf coach, Jakub Budaj, during 
the first meeting with his new student always 
asks: „how can I help you?”. After that question 
people mostly become silent. They shrug help-
lessly. They want to get better at golf – it’s obvi-
ous, but why? And what are their expectations?

Most of the people expect miracles. They 
have already had some contacts with golf in-
structors or golf coaches that took them our for 
training at the driving range and gave them or-
ders: Hold the club like that! Hit like that! Stand 
in that way. They didn’t explain things, didn’t 
discuss details and most of all – they asked no 

questions whatsoever. And the results were 
rather poor. It’s just as if the stockbrokers’ guru 
gave us a bit of enlightened advice concerning 
current tendencies at the derivatives market 
and then turned around and went his own way. 
That’s why Jakub intentionally avoids such 
words as „trainer” or „instructor”. He prefers to 
call himself „coach” and he is interested in long-
term cooperation with his students. He likes to 
remind people that only disciplined practice 
can bring results. It’s about continuous and con-
scious repetition of the properly learned moves. 
Just like in business, also in golf you can get 
unexpected „flukes” and undeserved failures. 
But if you are aware of what you can do and how 
you can achieve planned results then you move 
in the golf field or in the business landscape 
with confidence of a professional “player”. You 
are certain that your success is a result of good 
work rather than a simple fluke. Your fortune 
has stable foundations. Your failures don’t 
break you down because they only give you ma-
terial necessary to upgrade your future results.

You could easily say that such an approach 
is useful not only in golf. Almost each sport 
offers such a path of ethic an physical devel-
opment. However, one thing is very special 
about golf – it does not demand athletic body. 
Golf does not privilege those who are flexible, 
young and have a lot of muscles. In golf you 
can be a bit overweight and still reach spec-
tacular results. Of course good coordination, 
good eye and concentration are what counts 
a lot – but these are traits that you can or even 
should practice at any age.

Motivation in sport and in business is of 
huge importance, but to my mind people 
far too often pay little attention to it. If the 
motivation is good and proper, you will very 
quickly make progress. If the motivation is 
good, both your play and your work will give 
you satisfaction and give you a powerful emo-
tional “kick”. If for a longer time things are 
not going well, instead of blaming the coach, 
clubs, wind and weather or the sun that shines 
too bright, we should instead ponder over the 
fact that the lack of proper motivation might 
be the problem? In accordance to the practical 
experience of my coach Jakub Budaj – most 
of the problems come from our mind, not 
from the clubs, wind or weather. Sometimes, 
if we try to control all the elements of the shot, 
we get so much blocked that the ball we hit, 
instead of flying a hundred metres, barely flies 
to twenty metres. Changing your attitude is 
a good solution. Instead of being afraid that 
something might go wrong, we should enjoy 
the game and not think about the result. Jakub 
has seen hundreds of situations that prove that 
if a player changes his/her attitude and stop 
doing things “at all costs”, then his/her results 
will get better day by day.

JACEK ROZENEK
FOT. MONIKA SZAŁEK 

 
Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. A jak się na czymś zna, to 
tego uczy – jest ekspertem zarządzania wize-

runkiem, prowadzi szkolenia z zakresu relacji 
biznesowych, technik wpływu i antymanipula-
cyjnych. Doradza wielu managerom najwyższe-

go szczebla. Czyli nie da się go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.
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OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

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

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników
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UJĘDRNIANIE? TYLKO Z LPG
Nieinwazyjne zabiegi LPG ożywią i ujędrnią naszą skórę. W salonie kosmetycznym 

Petite Perle są dostępne w najnowszej technologii.

ZDJĘCIA
Źródło: Mat. prasowe

W
ygląd naszej skóry 
uzależniony jest od 
aktywności komórkowej.  
Za młodość i dobrą 

kondycję odpowiadają fibroblasty, komórki 
produkujące kolagen. Z wiekiem ich 
aktywność maleje – już od 25 roku życia 
obserwujemy pierwsze oznaki starzenia. 
Aby temu zapobiec, warto pobudzić naszą 
skórę do większej aktywności. W tym celu 
opracowano innowacyjną i bezpieczną 
technologię LPG.

To urządzenie służące do masaży 
podciśnieniowych, wykonywanych za-
równo na twarz, jak i całe ciało. Składa 
się ono z komputera ze specjalistycznym 
oprogramowaniem i głowic masujących. 
Jeśli interesuje nas odmłodzenie twarzy 
i szyi, z pomocą przychodzi technologia 
Endermolift. Po indywidualnej konsultacji 
z kosmetologiem i wyznaczeniu celu,  
jaki chcemy osiągnąć, wybierany jest  
program zabiegów. Są one w pełni bezbole-
sne i naturalne.

Aparatura LPG to także odchudzanie 
i redukcja cellulitu. Specjalne głowice Li-
pomassage działają podobnie do Endermo-
lift, jednak ze znacznie większą siłą. Dzię-
ki temu nie tylko masują dogłębnie skórę, 
ale faktycznie rozbijają komórki tłusz-
czowe. Do przeprowadzenia tego zabiegu 
potrzebny jest Endermowear – ochronny 
kostium elastyczny, który zapobiega 

podrażnieniom i zapewnia bezpieczeń-
stwo. O skuteczności tej terapii świadczy 
fakt, że Lipomassage wykonywany jest 
jako zabieg wstępny do liposukcji.

Dbając o kondycję skóry nie zapomi-
najmy o zdrowej diecie i aktywności fizycz-
nej. Ta ostatnia odpowiada za właściwe 
ukrwienie i przepływ limfocytów i przy 
każdym zabiegu jest polecana przez wy-
kwalifikowany personel Petite Perle.

Petite Perle
Salon Kosmetyczny Gdańsk

ul. Maurycego Beniowskiego 51
80-355 Gdańsk

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

E N G L I S H T E X T

Firming? Only with LPG
Non-invasive LPG treatments enliven and firm 
the skin. The Petite Perle beauty parlour offers 
such treatments administered with the use of 
the latest technologies.

 The condition of our skin depends on cellu-
lar activity. Fibroblasts, that is cells that pro-
duce collagen, are responsible for its young 
and healthy look. Their activity decreases 
with age. We can see the first signs of ageing 
already from the age of 25. To prevent that, 

it is worth stimulating the skin to increase 
its activity. This is also the purpose behind 
the innovative and safe LPG technology.

It is a device used for both face and 
whole body vacuum-massages. It consists 
of a computer with specialist software and 
massage heads. The Endermolift technolo-
gy is used for rejuvenating facial and neck 
skin. After a personal consultation with 
a cosmetologist and having determined 
the desired aim, an appropriate treatment 
programme is selected. The treatments are 
completely painless and natural.

The LPG equipment is also used for 
slimming and cellulite reduction. Special 
Lipomassage heads work in a similar man-
ner to Endermolift but with much greater 
strength. As a result, they not only mas-
sage skin deeply but also break down fat 
cells effectively. To undergo such a treat-
ment you need Endermowear, a protective, 
flexible bodysuit that prevents irritation 
and guarantee safety. The effectiveness 
of this therapy is proven by the fact that 
Lipomassage is administered as an initial 
treatment before liposuction.

If you want to care about the condition 
of your skin, you should not forget about 
a healthy diet and physical activity. The lat-
ter is responsible for proper blood-supply 
and lymphocyte transfer, and it is recom-
mended by the qualified Petite Perle staff 
during every treatment.

TEKST
Sylwia Gutowska





Co byście państwo powiedzieli na to, gdyby Państwo Polskie któregoś dnia stwierdziło, że przejmuje 
własność wszystkich prywatnych nieruchomości położonych w obrębie miast? Niewyobrażalne! Przecież 
Konstytucja, Unia Europejska, Strasburg, niemożliwe! W 1946 roku Państwo Polskie wdrożyło ten pomysł 

w życie i tzw. Dekretem Bieruta przejęło własność wszystkich nieruchomości w Warszawie.

P
o 1990 roku państwo uznało, że 
może nie był to najlepszy pomysł 
i w sumie wypadałoby oddać to 
co zabrane. Droga do odzyskania 

nieruchomości przez dzieci i wnuki byłych 
właścicieli jest trudna, wyboista, a pani 
prezydent Gronkiewicz-Waltz woli 
odpowiadać na pytania o korki w Warsza-
wie niż zwracać należne mienie. Niczym 
nadzwyczajnym nie jest więc, że postępo-
wania rewindykacyjne trwają 20 lat i dłużej.

25 lat po otwarciu drogi do odzyskania 
prawowitej własności Państwo Polskie 
stwierdziło, że takie oddawanie nie kal-
kuluje się. No bo Państwo miało własność, 
a musi oddać. Po cichu, bez mediów, 
w ekspresowym tempie, przez parlament 
przechodzi obecnie drobna nowelizacja 
do ustawy o gospodarce nieruchomości. 
Dla osoby, która nie zna tematu, treść tej 
nowelizacji wydaje się nieszkodliwa – nie 
ma tam zapisu, że państwo wprowadza De-
kret Bieruta Bis i już wkrótce dzieci i wnuki 
byłych właścicieli będą mogły pożegnać się 
ostatecznie ze swymi prawami. Jest za to 
drobny zapis, w myśl którego wszelkie po-

stępowania zostaną umorzone, jeżeli organ 
nie ustali następców prawnych właścicieli 
i ich adresów w terminie 6 miesięcy. Co to 
oznacza w praktyce?  Następcy prawni by-
łych właścicieli mają 6 miesięcy na to, żeby 
zebrać się, wykazać swoje pokrewieństwo 
z byłym właścicielem i złożyć odpowied-
nie wnioski. Biorąc pod uwagę fakt, że 
spadkobiercy zawzyczaj rozrzuceni są po 
całym świecie i dotarcie do nich zabiera 
lata, a nie 6 miesięcy, zamyka to w więk-
szości przypadków możliwość skutecznego 
odzyskania własności.

Jeżeli więc słyszeliście państwo, że 
podobno dziadek miał kiedyś kamienicę 
w Warszawie, warto wpisać w wyszuki-
warce jego nazwisko. Są strony, które 
zawierają listy byłych właścicieli. I proszę 
się pospieszyć, żeby państwo państwa nie 
wyprzedziło.

E N G L I S H T E X T

Waltz with Bierut

What would you say if one day the Polish 
State decided to seize ownership of every 
private real property located in a given 
city? Impossible! There’s the Constitution, 
the European Union, Strasbourg, it’s 
unimaginable! In 1946, the Polish State put 
this idea into practice and by means of the 
so called Bierut Decree seized ownership 
of every real property in Warsaw.

After 1990, the State thought that perhaps 
the idea hadn’t been that perfect after all 
and that it would be in fact appropriate 
to return what was taken. It is extremely 
difficult and troublesome for children 
and grandchildren of the previous owners 
to regain their property, and Mayor of 

Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz would 
rather answer questions about traffic jams 
in the city than return such property. So it 
is nothing extraordinary that repossession 
proceedings last 20 years or more.

25 years after the road to regain the 
rightful property ownership was opened, 
the Polish State has decided that it won’t 
pay off to return property in such a way. 
After all, the State is now the owner. Why 
should it give anything back? Quietly, 
quickly and without the media, the Parlia-
ment is now working on a tiny amendment 
to the Polish Property Management Act. 
For someone who knows little about the 
subject, the content of this amendment 
seems harmless. There’s no record of 
introducing Bierut Decree No. 2 or the fact 
that soon the children and grandchildren 
of previous owners will have to say final 
goodbye to their rights. What is actually 
there is a short article stating that any 
proceedings will be discontinued if the 
authority fails to determine the owner’s le-
gal successors and their addresses within 
6 months. What does it mean in practice? 
The legal successors of the previous own-
ers have 6 months to take action, prove 
their kinship with the owner and file the 
right applications. Taking into account 
the fact that heirs are usually scattered 
throughout the whole world and that it 
takes years, not 6 months, to reach them, 
it is in most cases impossible to successful-
ly regain property.

So if you heard someone saying that 
your grandfather once had a tenement 
house in Warsaw, it is worth entering his 
name into a search engine. There are 
websites with lists of previous owners. 
And please hurry so that the you won’t be 
outdone by the State.

WALTZ 
Z BIERUTEM
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Ostatnio dużo mówi się o coachingu jako metodzie rozwoju i doskonalenia siebie. Specyfika tej metody powoduje, że odpowiada 
ona na bardzo typowe dla menedżerów naszych czasów potrzeby edukacyjne. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku 

najwyższych władz w organizacji, ludzi z wizją, świetnych strategów, czyli osób o ogromnym doświadczeniu i bardzo dobrych 
umiejętnościach. Dla tej grupy – członków zarządu, prezesów czy właścicieli firm dedykowany jest tzw. executive coaching.

ZDJĘCIA
Źródło: fotolia.com/ 

peshkova

O
soby na najwyższych 
stanowiskach w firmach 
uczestniczyły już w niejednym 
szkoleniu doskonalącym ich 

umiejętności, mają za sobą niejedne studia 
podyplomowe. Mają już ogromną 
świadomość biznesową i wiele lat 
doświadczeń za sobą. Często są to również 
osoby nastawione na rozwój, nie tylko 
własnej firmy, ale też własny. Szkolenia czy 
studia nie zaspokajają ich potrzeb, bo 
coraz mniej mogą z nich wyciągnąć dla 
siebie, a apetyt pozostaje. Executive 
coaching ten apetyt zaspokaja.

Nasze doświadczenia pracy z prezesami 
firm czy też członkami zarządów wskazują 
trzy główne powody, dla których osoby 
te wybierają dla siebie właśnie tę metodę 
rozwojową. Po pierwsze jedną z podsta-
wowych wartości executive coachingu 
dla jego odbiorcy jest całkowita poufność 
wszelkich informacji. Coaching jest meto-
dą pracy jeden na jeden, a coacha obowią-
zuje kodeks etyczny, a w nim zachowanie 

pełnej poufności wszystkiego co dzieje się 
w tym procesie. Niejeden z naszych klien-
tów będący na tak wysokim stanowisku, 
nie może sobie pozwolić na omawianie 
spraw na forum, jak dzieje się to na szkole-
niach lub na studiach. To są zbyt poważne 
tematy i zbyt poufne informacje, aby kto-
kolwiek o nich wiedział. Drugą podsta-
wową wartością, jaką nasi klienci widzą 
w executive coachingu, jest wykorzystanie 
czasu tego procesu w 100% na zagadnienia 
istotne dla klienta i absolutne pomijanie 
zagadnień nieistotnych. Takiego pozio-
mu specyfikacji procesu rozwojowego nie 
zapewnia żadna inna metoda rozwojowa. 
Trzeci powód atrakcyjności executive co-
achingu dla osób na najwyższych stanowi-
skach wiąże się z ograniczonością naszej 
samoświadomości. Od menadżerów naj-
wyższego szczebla wymaga się posiadania 
i stosowania w praktyce szerokiej gamy 
umiejętności– zarówno tych twardych, ta-
kich jak analizowanie, myślenie strategicz-
ne, planowanie, zarządzanie produktami, 

DR JOANNA RAJANG
 

Prezes firmy Personel System, Certyfiko-
wany Coach PCC i ICC, certyfikowany Biz-
nes Coach ICC, Od 2004 roku jest coachem 

dla menedżerów wyższego i najwyższego 
szczebla oraz dla wielu prezesów firm 

i korporacji. Na swoim koncie ma ponad 
1400 godzin procesów coachingowych. 

Z biznesem współpracuje od 18 lat również 
jako ekspert w zakresie HR. Jej klienci to 

firmy handlowe, produkcyjne i usługo-
we, pracownicy różnych branży, w tym: 

telekomunikacyjnej, FMCG, budowlanej, 
finansowej, biurowej, meblarskiej, banko-

wej, motoryzacyjnej, hotelarskiej. Autorka 
i realizatorka studiów podyplomowych 

„Coaching”. Superwizorka pracy coacha.
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jak i tych miękkich – zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, motywowania oraz rozwija-
nia pracowników. W większości menedże-
rowie posiadają te kompetencje, natomiast 
nie zawsze stosują je skutecznie. Tylko  
kto ma im to uświadomić i wskazać alter-
natywy, skoro to oni są najwyżej w struktu-
rze organizacyjnej firmy? Zwykle w przy-
padku osób o najwyższych kompetencjach 
wzrost skuteczności wymaga przyjrzenia 
się subtelnościom w zachowaniach albo 
mikro przyczynom, które czynią makro 
różnicę. Tego wysokiej klasy menedżer  
nie dostanie od poznanego na szkoleniu 
czy studiach kolegi z innej czy nawet  
podobnej organizacji.

Efektywność tej metody zależy jed-
nak od kilku czynników, na które warto 
zwrócić uwagę wybierając dla siebie 
coacha. Przede wszystkim ważne jest jego 
doświadczenie i ilość zakontraktowa-
nych procesów coachingowych. Ważne 
są też jego kwalifikacje zawodowe. My 
sprawdzamy poziom rzetelności naszych 
pracy coachów przyglądając się ich pracy 
z klientem. Prowadzimy również grupę 
superwizyjną, dzięki czemu nasi coache na 
co dzień doskonalą swoje rzemiosło. Pro-
wadzimy studia podyplomowe z coachingu, 
więc bardzo mocno weryfikujemy poziom 
umiejętności coachów wychodzących spod 
naszej ręki. To działanie na rzecz metody 
i jej wartości społecznej i rynkowej, jako że 
menedżerowi zainteresowanemu metodą 
executive coachingu trudno samemu zwe-
ryfikować jakość pracy coacha. A obecnie 
jest to wyjątkowo trudne, ponieważ wielu 
pseudo-coachów buduje swój wizerunek 
zabiegami marketingowymi.

E N G L I S H T E X T

Executive coaching, that is how 
chairmen and businessmen 
care about their development

Coaching as a method of personal devel-
opment and improvement has been re-
cently a very popular subject. The specific-
ity of this method makes it respond to the 
educational needs typical of contemporary 
managers. It is especially useful for top 
executives in any organization, visionaries 
and excellent strategists, that is people of 
considerable experience and very good 
skills. Executive coaching is dedicated 
precisely to this group: board members, 
company owners and chairmen.

Those occupying the highest positions 
in companies have already taken part in 
numerous courses designed to develop their 
skills and finished various post-graduate 
studies. They already have deep business 
awareness and many years of experience to 
their credit. They are also aimed at develop-
ment of not only their own company, but also 
themselves. Training courses or studies can-
not satisfy their needs any more as they find 
fewer and fewer things for themselves there 
but at the same time never lose their appe-
tite. Executive coaching sates this appetite.

Our experience of working with chair-
men and board members indicates three 
main reasons why such people choose 
precisely this development method for 
themselves. Firstly, one of the most funda-
mental values of executive coaching for its 

recipients is the complete confidentiality of 
all kinds of information. Coaching is a one-
to-one working method, and the coach must 
follow an ethical code, including protection 
of complete confidentiality of everything 
that happens during the process. Many of 
our clients holding the highest positions 
cannot take the liberty to discuss their 
matters in public, like it happens during 
courses and studies. These are too serious 
topics and too confidential information for 
anyone to know of them. The second most 
basic value appreciated by our clients about 
executive coaching is that 100% of this pro-
cess is devoted to issues that are important 
for the client, while the irrelevant ones are 
ignored completely. No other development 
method can guarantee such a specified 
development process. The third reason why 
executive coaching is so attractive to top 
management is because of the limitations 
of our self-awareness. Top managers are re-
quired to possess and practise a wide array 
of skills, including both hard skills, such as 
analysing, strategic thinking, planning or 
product management, and soft skills, like 
for example human resource management, 
motivational skills and employee develop-
ment. In most cases, managers have such 
abilities but sometimes fail to use them 
effectively. But who can make them aware of 
that and show the alternatives if they are the 
ones that hold the highest positions in the 
organizational structure of the company? In 
the case of those with the highest authority, 
for effectiveness to increase it is usually de-
manded that attention be paid to subtleties 
in behaviour or micro reasons that make 
macro differences. This is what highest ex-
ecutives cannot get from acquaintances met 
during a course or studies who represent 
different or even similar organizations.

But the effectiveness of this method 
depends on several more factors one should 
notice before they choose a coach for them-
selves. What matters most are their experi-
ence and the number of coaching contracts. 
Their professional qualifications are import-
ant as well. We check how reliable our coach-
es are by observing their work with the client. 
We also run a supervision group, thanks to 
which our coaches increase their proficiency 
on a regular basis. We offer post-graduate 
coaching studies and carefully verify the set 
and level of skills acquired by the coaches we 
train. Such activities are beneficial for the 
whole method and its social and market value 
as it is difficult for managers interested in 
executive coaching to verify the quality of the 
coach’s work. And it is particularly difficult to-
day because many pseudo coaches build their 
image with the use of marketing tricks.
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Nikt nie chce kupować kota w worku. Zwłaszcza, jeżeli owym kotem jest biuro, w którym 
ty i twoi pracownicy będziecie spędzać przynajmniej po kilka godzin dziennie.

ALCHEMIA SHOWROOM

C
zy wiesz dlaczego przed 
kilkoma dekadami sklepy 
samoobsługowe zaczęły 
wypierać tradycyjne? 

Ponieważ klient mógł każdy produkt wziąć 
do ręki, uważnie obejrzeć, przemyśleć czy 

odpowiada jego potrzebom. Nie poganiał 
go sprzedawca, nie czuł presji ze względu 
na powiększającą się kolejkę. Mógł po 
prostu uważnie i w spokoju wybrać ten 
produkt, który go interesuje. Z powierzch-
nią biurową nie jest niestety tak łatwo. 

Dotychczas można było zajrzeć co 
najwyżej do pustego pomieszczenia lub 
odwiedzić wykończone już biuro innego 
najemcy. Nie dawało to jednak możliwości 
dotknięcia wszystkich materiałów 
wykończeniowych czy obejrzenia całej 
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palety kolorystycznej. Wiele rzeczy trzeba 
było sobie po prostu wyobrazić.

Na szczęście nie będzie to już koniecz-
ne. Jeśli interesuje cię powierzchnia 
biurowa w jednym z budynków kompleksu 
Alchemia realizowanego przez gdańskiego 
dewelopera – firmę Torus, możesz przyjść 
i obejrzeć wszystkie rozwiązania architek-
toniczne i wykończeniowe na własne oczy. 
W kwietniu w budynku Platinum otwar-
ty zostanie Torus Showroom, w którym 
każdy będzie mógł sprawdzić interesu-
jące go rozwiązania. W pomieszczeniu 
zastosowano produkty wykończeniowe 34 
producentów, by pokazać szeroki wachlarz 
możliwości wykończenia biura. Każdy 
zainteresowany może na własne oczy 
przekonać się, co oznaczają niezrozumiałe 
dla laika terminy takie jak lacobel, tapeta 
i farba magnetyczna, farba tablicowa,  
crystal panel LED, panele ścienne 3D,  
ściana mobilna, laminat winylowy,  
rzutnik tylno-projekcyjny czy inteligent-
ny system zarządzania biurem. Do tego 
dochodzą jeszcze wszelkiego rodzaju nie-
zbędne w nowoczesnym biurze instalacje 
– elektryczna, klimatyzacja, wentylacja, 
system nagłośnienia, system sterowania 
z pomieszczeniem z poziomu aplikacji 
dostępnej na smartfona czy tablet. Na tej 
podstawie pracownicy Torusa mogą po-
kazać i wyjaśnić czym jedne rozwiązania 
różnią się od drugich oraz doradzić  
dobranie odpowiednich produktów  
do potrzeb klienta.

W showroomie można będzie  
obejrzeć przykłady aranżacji każdego 
z pomieszczeń, od typowo pracowniczego 
open-space, przez salę konferencyjną,  
korytarz, pomieszczenia pomocnicze, 
takie jak kuchnia, aż do łazienek. Na  
chętnych czekać będą także katalogi  
mebli i sprzętów biurowych. 

– Pokazujemy tu najróżniejsze rozwią-
zania – na przykład wysokiej jakości wy-
kładziny dywanowe i PCV kilku wiodących 
producentów. Prezentujemy też ciekawe 
zestawienia wzorów, które możemy przy-
gotować dla klienta oraz różne gramatury 
wykładzin, które mają znaczenie z punktu 
widzenia ich ścieralności i zużywania się 
– tłumaczy Magdalena Mrozik, Projektant 
z firmy Torus. – Nie bez znaczenia jest też 
kolorystyka, którą możemy dostosować  
do identyfikacji wizualnej danej firmy  
i jej standardów w zakresie designu. 
Zwykle projektujemy duże przestrzenie 
z uwzględnieniem szarości i grafitów, 
ale rozjaśniamy je różnymi elementami 
dodatkowymi albo akcentami kolorystycz-
nymi – dodaje. Mówiąc w skrócie, Torus 
Showroom może zaprezentować wszystko 

to, czego nie jest w stanie pokazać wizuali-
zacja czy komputerowy rendering. Tutaj 
można będzie wszystkiego dotknąć, po-
równać, omówić. Można także na własne 
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oczy przekonać się jak wygląda podnie-
siona o 9 cm podłoga i podwieszany sufit, 
jakie instalacje się pod i nad nimi znajdują 
oraz jakie mają zastosowanie.

To jednak nie wszystko. Torus Showro-
om to także dwie sale konferencyjne – dla 
8 i 20 osób. Ciekawym rozwiązaniem jest 
zastosowanie przeszklonej ściany, która 
w zależności od potrzeb może być przezro-
czysta lub mleczna. Przydatny będzie także 
specjalny projektor z wypukłą soczewką, 
który na mlecznej szklanej ścianie będzie 
wyświetlał obraz... zza niej. Tym sposobem 
cała powierzchnia takiej ściany służyć 
może jako ogromny ekran projekcyjny. 

Powierzchnia Torus Showroom jest  
na tyle duża, że w razie potrzeby można 
będzie w nim zorganizować bankiet  
dla około 80 osób.Znajdzie się tam stół 
konferencyjny i miejsce do przeprowa-
dzania prezentacji dla poszczególnych 
klientów. Tam będzie się też odbywało 
spotkanie ofertowe z klientem.

W kwietniu 
w budynku 

Platinum otwarty 
zostanie Torus 

Showroom, 
w którym 

każdy będzie 
mógł sprawdzić 
interesujące go 

rozwiązania. 
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– Teraz, kiedy klient zapyta o jakikol-
wiek element wyposażenia czy wykoń-
czenia swojego przyszłego biura, jesteśmy 
w stanie pokazać mu w detalach jak to może 
wyglądać. Często jest bowiem tak, że klient 
nie ma wyobrażenia na temat swojego biura 
i decyduje się na standard – białe ściany, 
szara wykładzina. My chcemy pokazać 
tutaj, że taką zwykłą, smutną aranżację 
można urozmaicić, zrobić niedużym kosz-
tem coś innowacyjnego, co wprowadzi odro-
binę kolorytu i urozmaicenia do biurowej 
codzienności – mówi Monika Brzozowska, 
Manager ds. Marketingu i Komercjalizacji 
w firmie Torus. Dodaje, że pierwszy, zreali-
zowany przez firmę kilka lat temu Showro-
om w kompleksie Arkońska Business Park 
okazał się strzałem w dziesiątkę. – Klienci 
potwierdzali, że to świetne narzędzie. 

Showroom rusza już niedługo,  
pod koniec kwietnia.

E N G L I S H T E X T

Alchemia showroom
No one wants to buy a pig in a poke. 
Especially when the pig is the office 
where you and your employees will 
spend at least several hours every day.

Do you know why self-service shops started 
supplanting traditional ones several decades 
ago? Because customers could take the 
product into their hands, look at it carefully 
and think whether it actually met their needs. 
Shop assistants were not rushing them, they 
did not feel any pressure because of a growing 
queue. They could simply spend as much time 
as needed to choose the product that interest-
ed them. Unfortunately, it is not that simple 
with office space. So far, you could at most 
look into one empty room or visit an already 

Pierwszy, 
zrealizowany przez 

firmę kilka lat 
temu Showroom 

w kompleksie 
Arkońska Business 

Park okazał 
się strzałem 

w dziesiątkę. – 
Klienci potwierdzali, 

że to świetne 
narzędzie.
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finished office of another tenant. But there 
was no chance to touch all finishing materials 
or see the whole combination of colours. You 
simply had to imagine the details.

It is fortunately not necessary any more. 
If you are interested in office space in one of 
the Alchemia buildings realized by Torus, 
a developer from Gdansk, you can come 
and see all the architectural and finishing 
solutions under your very eyes. Torus Show-
room, where everyone will be able to see the 
solutions that interest them, will be opened 
in April in the Platinum building. The room 
includes finishing products offered by 34 
producers to show a wide variety of possible 
ways to finish the office. Everyone interested 
can see for themselves the meaning of such 
incomprehensible terms as lacobel, magnetic 
paint and wallpapers, chalkboard paint, LED 
crystal panels, 3D wall panels, mobile walls, 
vinyl laminate, rear-projection screens or the 

smart office management system. Apart from 
that, there are all other systems necessary 
in a modern office: the wiring system, air 
conditioning, ventilation, the sound system 
and the room control system available via 
an application for smartphones or tablets. 
This way Torus staff members can show and 
explain in what way one solution differs from 
the other and advise on the best choice of 
products to satisfy their client’s needs.

The showroom presents also examples of 
individual room decoration, including a typical 
open-space office room, a conference room, 
a corridor and support rooms like kitchen and 
restrooms. There will be also furniture and of-
fice equipment brochures waiting for visitors.

“We show all sorts of solutions here, 
for example high-quality PVC and carpet 
floorings produced by several leading manu-
facturers. Moreover, we present interesting 
pattern combinations we can prepare for 
our clients and carpet floorings of different 
pile weight, which is important as far as their 
abrasion resistance and durability is con-
cerned,” says Magdalena Mrozik, Designer 
at Torus. “Colours are of significance as well. 
They can be adapted to the visual identi-
fication of a given company and its design 
standards. We usually design large spaces 
with the use of grey and graphite but bright-
en them with various additional elements or 
accents of colour,” she adds. In short, thanks 
to Torus Showroom you can see everything 
a visualisation or rendering cannot show. 
You can touch, compare and discuss every-
thing here. You can also personally see what 
a floor raised by 9 cm or a suspended ceiling 
look like, what systems are located beneath 
and above them and what they are used for.

But it is still not everything. Torus Show-
room means also two conference rooms: for 
groups of 8 and 20. They include an interesting 
solution in the form of a glazed wall that can be 
either transparent or frosted, in accordance 
with the needs. In the latter case, there is a spe-
cial projector with a convex lens which uses the 
frosted wall to displays images... from behind 
the wall. This way, the whole surface of such 
a wall can serve as a huge projection screen.

Torus Showroom is spacious enough 
to hold a banquet for around 80 people if 
necessary. There will be a conference table 
and a place for presentations to be used by 
particular clients. This is also where meetings 
with clients will take place.

“Now every time our client asks for any 
piece of equipment or finishing for their fu-
ture office, we will be able to show them how 
such elements might look in detail. It often 
happens that clients have no idea what their 
office should look like and decide to choose 
the standard: white walls and grey flooring. 
We would like to show them that such ordi-
nary and sad decor can be diversified, that 
they can do something innovative at little  
cost to bring a bit of colours and variety into  
their everyday office lives,” says Monika 
Brzozowska, Leasing and Marketing Manag-
er at Torus. She adds that the first Showroom 
prepared by the company several years ago 
in Arkonska Business Park turned out to be 
a great success. “Our clients confirmed  
that it’s an excellent tool.”

The Showroom is to be opened soon, 
towards the end of April.



O bserwujemy w Gdańsku 
prawdziwy boom inwestycyj-
ny - zarówno jeśli chodzi 
o obiekty takie jak PGE Arena 

czy ECS, jak i inwestycje transportowe, np. 
trasy Słowackiego, Sucharskiego czy W-Z. 
Jeszcze w tym roku grono to powiększy się 
o najbardziej chyba spektakularny obiekt 

– tunel pod Martwą Wisłą.
Na świecie istnieje wiele tuneli łączących 

ze sobą miasta, a nawet państwa. Doskona-
łym przykładem jest ten pod kanałem La 
Manche, który łączy Francję i Wielką Bry-
tanię. Jeżdżące nim pociągi cieszą się dużą 
popularnością i mocno odciążyły tradycyj-
ne przeprawy promowe. Naturalnie nie mo-
żemy porównywać obu obiektów z punktu 
widzenia wymiarów. Francusko-angielski 
tunel liczy sobie aż 50 km długości, a to i tak 
mniej od najdłuższego na świecie.

Nasz gdański tunel, który ma ok. 0,9 
km będzie obiektem przeznaczonym dla 
samochodów osobowych, autobusów 
i ciężarówek. Już niebawem kierowcy będą 
cieszyć się dwoma pasami ruchu w każdą 
stronę, co znacznie skróci się czas przejaz-
du pomiędzy północnymi a wschodnimi 
dzielnicami. Zyskamy wygodny i szybki 
dostęp do trasy S-7, a dalej autostrady A1. 
Bezpieczeństwo zapewnią specjalne syste-
my wentylacji, przejścia poprzeczne oraz 
czuwająca nad ruchem stacja nadzoru.

Warto zaznaczyć, że tunel został zbudowa-
ny specjalną metodą drążenia. W tym celu do 

Gdańska przyjechała z Niemiec ważąca wiele 
ton maszyna drążąca, którą szybko ochrzczo-
no imieniem pomorskiej księżniczki Damro-
ki. Dzięki skonstruowanej z uwzględnieniem 
specyficznych warunków geodezyjnych tar-
czy maszyna mogła wywiercić dwa odrębne 
tunele, (jeden obok drugiego) o imponującej 
średnicy blisko 13 metrów.

Imponujący jest też koszt i czas wyko-
nania takiej inwestycji. 885 mln złotych 
nie jest małą kwotą, ale budowa tańszego 
mostu nie mogła zostać zrealizowana ze 
względu na fakt, że Martwa Wisła jest w tym 
miejscu kanałem żeglownym i często prze-
pływają przez niego potężne, wysokie statki 
oraz platformy wiertnicze.

Pojawiły się też kontrowersje co do 
terminu - wykonawca zanotuje kilkumie-
sięczne opóźnienie, przez co podniosły 
się głosy niezadowolenia. Pamiętam czasy, 
kiedy jako młody chłopak chciałem śledzić 
inwestycje rozwijające Polskę. Niestety, nie 
mogłem, bo prawie nic się nie działo! Dla-
tego teraz cierpliwie czekam na otwarcie 
naszego tunelu. Niech służy Gdańskowi, 
jego mieszkańcom i gościom przez długie, 
długie dziesięciolecia!

E N G L I S H T E X T

Light at the end of the tunnel

The tunnel under the Martwa Wisla river 
is one of the biggest and most important 
investments in Gdansk. It will soon join 
two districts together and complement 
the road network that has been recently 
developing in our metropolis.

We can observe a true investment boom 
in Gdansk, as regards both objects like 
PGE ARENA or the European Solidarity 
Centre and transportation investments, for 
example the Sucharskiego and Slowac-
kiego routes or the East-West (W-Z) route. 
But the most spectacular object is still to 
be opened this year, meaning the tunnel 
under the Martwa Wisla river.

There are many tunnels that link cities 
or even countries in the whole world. The 

English Channel that connects France with 
Great Britain is a perfect example. Trains 
that run in the tunnel enjoy great popularity 
and have relieved traditional ferry crossings 
to a large extent. We naturally cannot com-
pare these two objects as far as their size is 
concerned. The French-English tunnel is 
as many as 50 kilometres long, which is still 
less than the longest tunnel in the world.

Around 0.9 km long, our tunnel in 
Gdansk is to be used by cars, buses and 
trucks. Drivers will soon enjoy two lanes 
in each tube of the tunnel, which will signi-
ficantly shorten travel time between the 
northern and southern districts of Gdansk. 
As a result, we will have a comfortable and 
quick access to the S7 expressway and fur-
ther to the A1 highway. Special ventilation 
systems, passages connecting both tubes 
and a traffic supervision station will ensure 
security in the tunnel.

It is worth mentioning that the object 
was built with the use of a special boring 
method and a machine of several tons bro-
ught to Gdansk from Germany especially 
for this purpose. It was soon christened 
Damroka after a Pomeranian princess. 
Thanks to its cutter head constructed with 
specific geotechnical conditions in mind, 
the machine could bore two separate tun-
nels (one next to the other) with an impres-
sive diameter of almost 13 metres.

The cost and time needed realize the 
investment are impressive as well. PLN 
885 million is quite a large sum, but it was 
impossible to build a cheaper bridge over 
Martwa Wisla because this section of the 
river is a navigation canal often crossed by 
large and high ships and drilling platforms.

The project completion date aroused 
controversy as well as the contractor enco-
untered a several-month delay, which met 
with clear signs of discontent. I remember 
that as a young boy I wanted to keep trace 
of investment projects that would help Po-
land develop. And I unfortunately couldn’t 
because nothing was happening. Now 
I patiently wait for our tunnel to be opened. 
May it serve Gdansk, its inhabitants and 
guests for long, long decades!

MATEUSZ  
 KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

Jedną z największych i najważniejszych inwestycji w Gdańsku jest tunel pod Martwą Wisłą. Wkrótce połączy 
on dwie dzielnice Gdańska i dopełni rozbudowaną w ostatnich latach sieć drogową naszej metropolii.
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Finanse i Inwestycje

Pożyczki 
cienia

Lada chwila miną trzy lata od upadku pi-
ramidy Amber Gold i szumnie ogłoszonej 
przez rząd walki z finansowymi oszusta-
mi i lichwą. W tym czasie rynek pożyczek 
pozabankowych, czyli tych udzielanych 
poza kontrolą regulatora, urósł dwukrot-
nie. Zdaniem wielu to potrzebna alterna-
tywa dla usług bankowych, jednak aby 
nie kusić naciągaczy, potrzebne są jasne 
reguły gry. A ustawy, która zapewniałaby 
ochronę klientom, jak nie było, tak nie ma. 

Szacunki firmy doradczej PwC pokazu-
ją, że rocznie poza bankami udzielanych 
jest nawet 2 mln pożyczek. Na koniec lipca 
2014 roku portfel kredytów firm pożyczko-
wych zrzeszonych w Konferencji Przed-
siębiorstw Finansowych (KPF) opiewał 
na kwotę 3,4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że 
boom na pożyczki ma miejsce zazwyczaj 
pod koniec roku, można się spodziewać, że 
wartość bankowości cienia w Polsce prze-

kroczyła już 4 mld zł i ro-
śnie o kilka procent rocznie. 
Sprzyja temu środowisko 
niskich stóp procentowych. 
Maksymalne oprocento-
wanie pożyczek, które nie 
może przekraczać 10 proc., 
czyli czterokrotności stopy 
lombardowej, sprawia, że 
wiele banków odmawia po-
życzania pieniędzy bardziej 
ryzykownym kredytobior-
com. Ci idą więc po pomoc 
do firm pożyczkowych. 

Jednocześnie jesteśmy 
jednym z niewielu krajów w regionie, któ-
re– poza maksymalną wysokością odsetek – 
nie limitują kosztów pożyczek.  
To oznacza, że firmy mogą dowolnie dyk-
tować cenniki opłat m.in. za ubezpieczenie 
spłaty pożyczki, sporządzenie umowy czy 

wizyty konsultantów, co z kolei 
winduje raty do lichwiarskich 
poziomów. 

Pierwszy projekt zmian 
w prawie, wprowadzający 
m.in. limit pozaodsetkowych 
kosztów pożyczki, resort finan-
sów pokazał w październiku 
2013 roku. W trakcie konsul-
tacji założenia kilkakrotnie 
zmieniano, a cała sprawa stała 
się areną walki interesów ryn-
kowych graczy. Ostatnia run-
da konsultacji zakończyła się 
19 grudnia ubiegłego roku, po 

czym dokument utknął u ministra Ma-
teusza Szczurka. Co się dzieje z ustawą? 
W Ministerstwie Finansów (MF) słyszymy, 
że jest „w końcowej fazie przygotowań 
ostatecznego kształtu”. Nawet jeśli rzeczy-
wiście końcowa wersja wkrótce ujrzy świa-

Wartość 
bankowości 

cienia w Polsce 
przekroczyła 
już 4 mld zł. 

Jej rozwojowi 
sprzyjają 

niskie stopy 
procentowe.

Wart 4 mld zł rynek pożyczek niebankowych wciąż nie doczekał się regulacji. 

Prace nad ustawą trwają od dwóch lat. Ofiarą żółwiego tempa jest konsument. 

tło dzienne, czeka ją jeszcze długa prze-
prawa przez Radę Ministrów i parlament. 
Mało kto na rynku wierzy w to, że ustawa 
wejdzie w życie przed upływem kadencji 
obecnego rządu. – Po drodze mamy wy-
bory prezydenckie i wakacje 
sejmowe. To nie jest dobry 
czas na szybkie przepychanie 
ustaw, zwłaszcza wzbudza-
jących takie emocje – mówi 
osoba z jednej z firm, biorą-
cych udział w konsultacjach.

Tymczasem na rynku 
cenowa wojna trwa w naj-
lepsze. Walka o klientów 
była szczególnie intensyw-
na pod koniec roku, w okre-
sie przedświątecznym. Tzw. 
pierwsza pożyczka za zero to produkt, 
który ma w swojej ofercie coraz więcej 
firm działających w internecie. Pożycz-
kodawcy licytują się też na kwoty, które 
można otrzymać bez oprocentowania. 
Niektórzy dają już nawet 1,6 tys. zł. Ta 
marketingowa sztuczka, która ma na celu 
złapać klienta, stała się na rynku bardzo 
powszechna. Problemy zaczynają się wte-
dy, gdy brakuje pieniędzy na spłatę raty.

Już samo przypomnienie o zaległo-
ści w postaci SMS–a czy listu może kosz-
tować dłużnika od kilku do kilkunastu 
złotych. Czas spłaty można oczywiście 
wydłużyć, ale w przypadku pożyczek 
na najniższe kwoty kosztuje to nawet 30 
proc. ich wartości. Nowa ustawa ma m.in. 
ukrócić te niebezpieczne praktyki rolo-
wania długu, które wpędzają konsumenta 
w pętlę zadłużenia. W dokumencie jest 
też mowa o ograniczeniu odsetek, jakie 
firmy pobierają od opóźnienia w spłacie 
pożyczki. Obecnie w kodeksie cywilnym 
poziom tych opłat nie jest sprecyzowany, 
ale jeśli nowela przepisów wejdzie w ży-
cie, koszty te nie będą mogły przekroczyć 
maksymalnego oprocentowania kredy-
tu konsumenckiego, czyli czterokrotno-
ści stopy lombardowej NBP (obecnie ten 
limit wynosi 10 proc.). Takie rozwiązanie 
ma zapobiec sytuacjom, w których firma 
udziela pożyczki, wiedząc, że zarobi na 
dłużniku, który nie będzie w stanie spła-
cić zobowiązania w terminie.

Najwięcej sporów budzi proponowa-
ne przez MF ograniczenie możliwości po-
bierania różnego rodzaju opłat i prowizji 
w umowach pożyczek i kredytów, któ-
rych koszt często przekracza samo opro-
centowanie. Służyć ma temu wprowadze-
nie limitu całkowitego kosztu kredytu 
(odsetki plus dodatkowe opłaty). Minister-
stwo proponuje, by pozaodsetkowe koszty 
pożyczki nie przekraczały 25 proc. jej war-
tości oraz dodatkowo 30 proc. całkowitej 
kwoty kredytu wyrażonej w skali rocznej. 
Jedno ale: maksymalnie zadłużony nie 

mógłby zapłacić pożyczkodawcy więcej 
niż 100 proc. pożyczonej kwoty.

Zdaniem Andrzeja Rotera, przewod-
niczącego KPF, tak skonstruowany limit 
ograniczy dostęp do pożyczek klientom 

bardziej ryzykownym, o niż-
szych dochodach. – Skala 
zmniejszenia rynku może 
wynieść ok. 1 mld zł, czyli 
jedną trzecią obecnej warto-
ści – mówi Roter. To rozwią-
zanie nie podoba się zwłasz-
cza firmom, które pożyczają 
niewielkie kwoty na krótkie 
terminy. Takie pożyczki sta-
ną się po prostu nieopłacal-
ne. – Limit został ustalony na 

poziomie bliskim dolnej grani-
cy kosztów, ponoszonych przez pożyczko-
dawców. To z kolei może powodować, że 
część oferty zostanie wycofana z rynku, 
czego efektem będzie zepchnięcie konsu-
mentów do szarej strefy, którą najlepiej 
obrazuje film pt. „Dług” Krzysztofa Krau-
zego – ostrzega Paweł Grabowski ze Związ-
ku Firm Pożyczkowych.

Zastrzeżenia do różnych punktów usta-
wy mają też instytucje regulujące rynek 
finansowy, w tym Komisja Nadzoru Finan-
sowego, przedstawiciele banków oraz praw-
nicy. Pojawiły się również nowe postula-
ty, m.in. przyjrzenia się pobieranym przez 
pożyczkodawców opłatom wstępnym czy 
kwestii dostępności umów kredytowych. – 
Prace nad ustawą się przedłużają, ponieważ 
materia jest o wiele bardziej skomplikowa-
na, niż wydawało się ustawodawcy. Pojawił 
się choćby podstawowy problem z definicją 
firmy pożyczkowej. – Próbujemy uregulo-
wać rynek, o którym nic nie wiemy – mówi 
osoba biorąca udział w konsultacjach. 

Efekt niemal dwuletnich prac rządu 
wygląda mizernie. – Przepisy regulujące 
sektor pozabankowy wymagają noweli-
zacji, jednak niekoniecznie tam, gdzie 
planuje je projektodawca – uważa Gra-
bowski. Jego zdaniem jednym z takich 
usprawnień byłoby utworzenie publicz-
nego rejestru firm pożyczkowych. – Dzię-
ki niemu konsumenci mieliby możliwość 
szybkiej i łatwej weryfikacji pożyczko-

Jesteśmy jednym z niewielu 
krajów w regionie, które 
nie limitują kosztów poży-
czek. Firmy mogą 
dowolnie dyktować 
cenniki opłat, 
m.in. za ubezpieczenie 
spłaty, sporządzenie 
umowy czy wizytę 
konsultantów.

„Rzetelne  
firmy mają 

problem, bo 
nieuczciwi 
konkurenci 
psują opinię  

o całej branży”. 

dawcy. Niestety, koncepcję tę porzuco-
no już na etapie prac nad założeniami do 
projektu ustawy – mówi. 

Wydaje się, że na wejściu w życie usta-
wy w obecnym kształcie nikomu nie zależy, 
jednak zdaniem ekspertów rosnący rynek 
pozabankowy w Polsce trzeba ucywilizo-
wać. – Teraz rzetelne firmy mają problem, 
bo nieuczciwi konkurenci psują opinię 
o całej branży. Ograniczenie kosztów po-
zaodsetkowych ograniczyłoby działalność 
firm nieuczciwych, czyli oferujących po-
życzki po zawyżonych kosztach i ukry-
wających przed klientem rzeczywiste 
koszty pożyczek –  mówi Mateusz Walew-
ski, starszy ekonomista w firmie doradczej 
PwC. Zamieszanie z ustawą uderza przede 
wszystkim w klientów firm pożyczkowych. 

– Brak regulacji oznacza, że konsumenci 
wciąż nie są prawnie chronieni przed do-
wolnie wysokimi kosztami pozaodsetkowy-
mi zaciąganych pożyczek – mówi Walewski. 

Skalę problemu widać w ostatnim  
badaniu Federacji Konsumentów.  
Jej prawnicy wzięli pod lupę 14 wzorów 
umów, które podsuwane były klientom 12 
firm pożyczkowych na początku  
tego roku. Okazało się, że wiele stosuje 
np. zbyt wysokie opłaty za monity o spła-
cie (rosły wraz z upływem czasu i po-
życzonej sumy pieniędzy, zamiast być 
stałą kwotą). Często zdarzało się też, że 
w umowach nie było żadnej informacji 
o kosztach pożyczki, lecz jedynie zapis 
o możliwości sprawdzenia ich na stronie 
internetowej. Kilka firm pobierało absur-
dalne opłaty wynikające np. ze zmiany 
danych osobowych. Jedna wbrew prawu 
w przypadku przedterminowej spłaty po-
życzki nie chciała zwrócić części kosztów 
jej udzielenia. Inna odsyłała w przypadku 
sporów do sądu… na Malcie.

Rządzący mają jeszcze pół roku na to, 
aby uporządkować rozgrzebany projekt 
ustawy i wprowadzić nowe zasady w życie. 
Jeśli to nie wystarczy, niewykluczone, że 
całą batalię trzeba będzie zacząć od nowa.

— Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Rynek firm pożyczkowych 
ciągle jest dziki, a do tego wciąż rośnie. Zmian 
w prawie na razie nie będzie.



tło dzienne, czeka ją jeszcze długa prze-
prawa przez Radę Ministrów i parlament. 
Mało kto na rynku wierzy w to, że ustawa 
wejdzie w życie przed upływem kadencji 
obecnego rządu. – Po drodze mamy wy-
bory prezydenckie i wakacje 
sejmowe. To nie jest dobry 
czas na szybkie przepychanie 
ustaw, zwłaszcza wzbudza-
jących takie emocje – mówi 
osoba z jednej z firm, biorą-
cych udział w konsultacjach.

Tymczasem na rynku 
cenowa wojna trwa w naj-
lepsze. Walka o klientów 
była szczególnie intensyw-
na pod koniec roku, w okre-
sie przedświątecznym. Tzw. 
pierwsza pożyczka za zero to produkt, 
który ma w swojej ofercie coraz więcej 
firm działających w internecie. Pożycz-
kodawcy licytują się też na kwoty, które 
można otrzymać bez oprocentowania. 
Niektórzy dają już nawet 1,6 tys. zł. Ta 
marketingowa sztuczka, która ma na celu 
złapać klienta, stała się na rynku bardzo 
powszechna. Problemy zaczynają się wte-
dy, gdy brakuje pieniędzy na spłatę raty.

Już samo przypomnienie o zaległo-
ści w postaci SMS–a czy listu może kosz-
tować dłużnika od kilku do kilkunastu 
złotych. Czas spłaty można oczywiście 
wydłużyć, ale w przypadku pożyczek 
na najniższe kwoty kosztuje to nawet 30 
proc. ich wartości. Nowa ustawa ma m.in. 
ukrócić te niebezpieczne praktyki rolo-
wania długu, które wpędzają konsumenta 
w pętlę zadłużenia. W dokumencie jest 
też mowa o ograniczeniu odsetek, jakie 
firmy pobierają od opóźnienia w spłacie 
pożyczki. Obecnie w kodeksie cywilnym 
poziom tych opłat nie jest sprecyzowany, 
ale jeśli nowela przepisów wejdzie w ży-
cie, koszty te nie będą mogły przekroczyć 
maksymalnego oprocentowania kredy-
tu konsumenckiego, czyli czterokrotno-
ści stopy lombardowej NBP (obecnie ten 
limit wynosi 10 proc.). Takie rozwiązanie 
ma zapobiec sytuacjom, w których firma 
udziela pożyczki, wiedząc, że zarobi na 
dłużniku, który nie będzie w stanie spła-
cić zobowiązania w terminie.

Najwięcej sporów budzi proponowa-
ne przez MF ograniczenie możliwości po-
bierania różnego rodzaju opłat i prowizji 
w umowach pożyczek i kredytów, któ-
rych koszt często przekracza samo opro-
centowanie. Służyć ma temu wprowadze-
nie limitu całkowitego kosztu kredytu 
(odsetki plus dodatkowe opłaty). Minister-
stwo proponuje, by pozaodsetkowe koszty 
pożyczki nie przekraczały 25 proc. jej war-
tości oraz dodatkowo 30 proc. całkowitej 
kwoty kredytu wyrażonej w skali rocznej. 
Jedno ale: maksymalnie zadłużony nie 

mógłby zapłacić pożyczkodawcy więcej 
niż 100 proc. pożyczonej kwoty.

Zdaniem Andrzeja Rotera, przewod-
niczącego KPF, tak skonstruowany limit 
ograniczy dostęp do pożyczek klientom 

bardziej ryzykownym, o niż-
szych dochodach. – Skala 
zmniejszenia rynku może 
wynieść ok. 1 mld zł, czyli 
jedną trzecią obecnej warto-
ści – mówi Roter. To rozwią-
zanie nie podoba się zwłasz-
cza firmom, które pożyczają 
niewielkie kwoty na krótkie 
terminy. Takie pożyczki sta-
ną się po prostu nieopłacal-
ne. – Limit został ustalony na 

poziomie bliskim dolnej grani-
cy kosztów, ponoszonych przez pożyczko-
dawców. To z kolei może powodować, że 
część oferty zostanie wycofana z rynku, 
czego efektem będzie zepchnięcie konsu-
mentów do szarej strefy, którą najlepiej 
obrazuje film pt. „Dług” Krzysztofa Krau-
zego – ostrzega Paweł Grabowski ze Związ-
ku Firm Pożyczkowych.

Zastrzeżenia do różnych punktów usta-
wy mają też instytucje regulujące rynek 
finansowy, w tym Komisja Nadzoru Finan-
sowego, przedstawiciele banków oraz praw-
nicy. Pojawiły się również nowe postula-
ty, m.in. przyjrzenia się pobieranym przez 
pożyczkodawców opłatom wstępnym czy 
kwestii dostępności umów kredytowych. – 
Prace nad ustawą się przedłużają, ponieważ 
materia jest o wiele bardziej skomplikowa-
na, niż wydawało się ustawodawcy. Pojawił 
się choćby podstawowy problem z definicją 
firmy pożyczkowej. – Próbujemy uregulo-
wać rynek, o którym nic nie wiemy – mówi 
osoba biorąca udział w konsultacjach. 

Efekt niemal dwuletnich prac rządu 
wygląda mizernie. – Przepisy regulujące 
sektor pozabankowy wymagają noweli-
zacji, jednak niekoniecznie tam, gdzie 
planuje je projektodawca – uważa Gra-
bowski. Jego zdaniem jednym z takich 
usprawnień byłoby utworzenie publicz-
nego rejestru firm pożyczkowych. – Dzię-
ki niemu konsumenci mieliby możliwość 
szybkiej i łatwej weryfikacji pożyczko-

Jesteśmy jednym z niewielu 
krajów w regionie, które 
nie limitują kosztów poży-
czek. Firmy mogą 
dowolnie dyktować 
cenniki opłat, 
m.in. za ubezpieczenie 
spłaty, sporządzenie 
umowy czy wizytę 
konsultantów.

„Rzetelne  
firmy mają 

problem, bo 
nieuczciwi 
konkurenci 
psują opinię  

o całej branży”. 

dawcy. Niestety, koncepcję tę porzuco-
no już na etapie prac nad założeniami do 
projektu ustawy – mówi. 

Wydaje się, że na wejściu w życie usta-
wy w obecnym kształcie nikomu nie zależy, 
jednak zdaniem ekspertów rosnący rynek 
pozabankowy w Polsce trzeba ucywilizo-
wać. – Teraz rzetelne firmy mają problem, 
bo nieuczciwi konkurenci psują opinię 
o całej branży. Ograniczenie kosztów po-
zaodsetkowych ograniczyłoby działalność 
firm nieuczciwych, czyli oferujących po-
życzki po zawyżonych kosztach i ukry-
wających przed klientem rzeczywiste 
koszty pożyczek –  mówi Mateusz Walew-
ski, starszy ekonomista w firmie doradczej 
PwC. Zamieszanie z ustawą uderza przede 
wszystkim w klientów firm pożyczkowych. 

– Brak regulacji oznacza, że konsumenci 
wciąż nie są prawnie chronieni przed do-
wolnie wysokimi kosztami pozaodsetkowy-
mi zaciąganych pożyczek – mówi Walewski. 

Skalę problemu widać w ostatnim  
badaniu Federacji Konsumentów.  
Jej prawnicy wzięli pod lupę 14 wzorów 
umów, które podsuwane były klientom 12 
firm pożyczkowych na początku  
tego roku. Okazało się, że wiele stosuje 
np. zbyt wysokie opłaty za monity o spła-
cie (rosły wraz z upływem czasu i po-
życzonej sumy pieniędzy, zamiast być 
stałą kwotą). Często zdarzało się też, że 
w umowach nie było żadnej informacji 
o kosztach pożyczki, lecz jedynie zapis 
o możliwości sprawdzenia ich na stronie 
internetowej. Kilka firm pobierało absur-
dalne opłaty wynikające np. ze zmiany 
danych osobowych. Jedna wbrew prawu 
w przypadku przedterminowej spłaty po-
życzki nie chciała zwrócić części kosztów 
jej udzielenia. Inna odsyłała w przypadku 
sporów do sądu… na Malcie.

Rządzący mają jeszcze pół roku na to, 
aby uporządkować rozgrzebany projekt 
ustawy i wprowadzić nowe zasady w życie. 
Jeśli to nie wystarczy, niewykluczone, że 
całą batalię trzeba będzie zacząć od nowa.

— Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Rynek firm pożyczkowych 
ciągle jest dziki, a do tego wciąż rośnie. Zmian 
w prawie na razie nie będzie.



Firmy i Rynki

A gdyby tak 
się z kimś 

skonsolidować…? 

Krowa  
zmienia 
pogląd  

Unijny rynek mleka po ponad trzech dekadach pożegnał się z kwotami mlecznymi.

Polska zwiększy produkcję, a to może skłaniać do łączenia sił w walce o odległe rynki.

Gdyby można było cofnąć czas, Leszek Ol-
szewski, 40–letni rolnik z Białowieżyna 
w województwie kujawsko–pomorskim, nie 
postawiłby na mleko. Wybrałby warzywa 
albo zboża, bo nikt nie kazałby mu płacić 
za to, że z powodu urodzaju wyprodukował 
ich więcej niż zazwyczaj. A tak puszcza-
ją mu nerwy, bo grozi mu ponad 300 tys. 
zł kary za przekroczenie kwoty mlecznej. 
– Nawet jeżeli spłata będzie rozłożona na 
trzy lata, miesięcznie wychodzi prawie 10 
tys. zł. To przecież niewyobrażalna kwota – 
martwi się Olszewski. Rolników, którzy tak 
jak on zostaną ukarani za przekroczenie 
kwot mlecznych w sezonie 2014/2015, jest 
w Polsce ponad 1 tys. W sumie wg aktual-
nych szacunków będą musieli zapłacić bli-
sko 700 mln zł, najwięcej w ciągu 11 lat obo-
wiązywania w Polsce limitów mlecznych. 

Kolejnego rekordu już na szczęście nie 
pobiją: 1 kwietnia, po ponad trzech deka-
dach, UE odeszła od limitowania produk-

cji mleka. Skorzystają na tym najwięksi 
i najbardziej aktywni rolnicy – oni bowiem 
mogą szybko zwiększyć wydajność swo-
ich gospodarstw. Bank BGŻ szacuje, że 
w najbliższych pięciu latach skup mleka 
w Polsce może się zwiększyć nawet o jed-
ną piątą. Do tej pory roczna kwota mlecz-
na Polski wynosiła ok. 10 mld kg. Dawało 
nam to szóste miejsce w UE, za Niemcami, 
Francją, Wielką Brytanią, Holandią i Wło-
chami. Po uwolnieniu rynku mamy szan-
se przesunąć się na trzecią pozycję pod 
względem ilości mleka dostarczanego do 
przetwórstwa. – Włochy, tak jak pozosta-
łe południowe kraje UE, będą raczej od-
chodzić od produkcji mleka. Ograniczać 
ją będą najprawdopodobniej także Wielka 
Brytania oraz kraje skandynawskie – uwa-
ża Marta Skrzypczyk, analityk Banku BGŻ. 
Niemiec i Francji nie wyprzedzimy, bo 
tak jak my mają możliwości, by zwiększyć 
produkcję mleka. Groźnym konkurentem 

Polski stanie się Irlandia, gdzie skup mle-
ka może pójść w górę nawet o połowę. – Po 
zniesieniu kwot zwiększy się konkurencja 
na rynku. Podołają jej gospodarstwa, któ-
re zwiększą efektywność i obniżą koszty – 
uważa Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity, 
czołowej firmy mleczarskiej w Polsce.

A to oznacza konsolidację w mleku. 
I to na kilku poziomach. Poziom pierw-
szy: producenci mleka. – Za 10 lat w Pol-
sce może pozostać nie więcej niż 100 tys. 
gospodarstw mlecznych. Dziś ich liczba 
przekracza 350 tys. – mówi Marta Skrzyp-
czyk. Szanse na przetrwanie mają go-
spodarstwa liczące co najmniej 20 krów. 
Mniejsze muszą zwiększyć liczbę zwierząt 
albo wypadną z rynku. Większa rzeka mle-
ka, która popłynie w Polsce, stwarza także 
szanse na dalszy rozwój najbardziej ak-
tywnych firm mleczarskich. To drugi po-
ziom konsolidacji. Wiele przedsiębiorstw 
przetwarzających biały surowiec ma wciąż Z
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20–30 proc. niewykorzystanych mocy 
produkcyjnych. W efekcie przyspieszyć 
powinien eksport produktów z polskie-
go mleka, który tylko w 2014 roku poszedł 
w górę o 11 proc., do ponad 1,8 mld euro. 
Jest to możliwe tym bardziej, że ceny zaku-
pu surowca są u nas nadal o blisko 15 proc. 
niższe od średniej unijnej. – Mocną stroną 
naszej branży mleczarskiej jest nie tylko 
spora różnica cen, ale również tańsza niż 
na Zachodzie siła robocza – mówi Edward 
Bajko, prezes Spomleku. – Nie zdziwiłbym 
się więc, gdyby przejęciem polskich zakła-
dów interesowali się inwestorzy z zagrani-
cy. To dla nich bardziej opłacalne niż bu-
dowa przetwórni od zera, bo zapewnia im 
dostęp do surowca – uważa.

Polska jest potencjalnie łakomym ką-
skiem dla poszukujących surowca Niem-
ców. Za Odrą czołowymi graczami są DMK, 
Müller i Hochwald. Ale osoby z branży mó-
wią, że sieci próbowały zarzucić u nas fir-
my francuskie, holenderskie, a nawet chiń-
skie, jednak bez większych rezultatów. 

Dlaczego tak atrakcyjny biznes odpra-
wiał dotąd zagraniczny kapitał z kwit-
kiem? Odpowiedź przynosi struktura ryn-
ku. Dziś blisko 70 proc. z ok. 180 zakładów 
przetwarzających mleko to spółdzielnie. 
O ich przyszłości decydują rolnicy, którzy 
są ich udziałowcami. – Nie sądzę, aby zgo-
dzili się na wejście zagranicznego inwe-
stora, obawiając się, że stracą gwarancję 
zbytu, która jest dla nich najważniejsza – 
uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich. 

Marta Skrzypczyk przypomina, że po-
przednio nasz rynek znalazł się na celow-
niku zagranicznych graczy pod koniec lat 
90., kiedy było wiadomo, że Polska wej-
dzie do UE. – Sukces odnieśli nieliczni. 
Wyjątkiem jest Danone – mówi ekonomi-
sta Banku BGŻ. – Nie brakuje też takich 
firm jak Campina czy Yoplait, które zre-
zygnowały z produkcji w Polsce – dodaje. 
Zakład produkujący mozzarellę w Gości-
nie sprzedała również szwedzko–duńska 
Arla. W 2011 roku kupiła go od niej polska 
grupa Polmlek należąca do Andrzeja Gra-
bowskiego i Jerzego Boruckiego. Na roz-
poczęcie produkcji w naszym kraju nie 
zdecydował się także niemiecki Müller. – 
Polski rynek jest bardzo konkurencyjny. 
Mocną pozycję mają na nim produkty pod 
krajowymi markami, które są tańsze od 
globalnych – wyjaśnia Marta Skrzypczyk. 
– Barierą dla zagranicznych firm, które 
przed laty próbowały zdobyć u nas mocną 
pozycję, była także mała popularność jo-
gurtów, deserów mlecznych czy bardziej 
niszowych serów – uważa.

Dalsza koncentracja przetwórstwa mle-
ka w Polsce będzie najprawdopodobniej 
przebiegać tak jak do tej pory, a więc pod 
znakiem łączenia się zakładów z rodzi-

razie jednak nie myśli o fuzjach, bo woli się 
skupić na inwestycjach w 14 zakładach na-
leżących do Mlekovity. W tym roku wyda 
na nie 110 mln zł. –  Chcemy być gotowi na 
przetworzenie większej ilości mleka, która 
już wkrótce trafi na rynek – mówi Sapiński.

Tylko mali rolnicy mogą krótkotermi-
nowo cieszyć się ze zmiany unijnej poli-
tyki. Średni i więksi mają za to wiele żalu. 
– Kwoty miały stabilizować rynek, ale nie 
spełniły swojej roli. Byłoby inaczej, gdyby 
w Unii obowiązywały ceny gwarantowane 
za mleko wyprodukowane w ramach limi-
tów – zaznacza Leszek Olszewski.

Kwoty mleczne nie zadziałały, bo Eu-
ropa jest zaledwie częścią globalnego 
rynku. I to właśnie on, a nie Wspólnota, 
decyduje o popycie na mleko i jego ce-
nach. – Wprowadzając kwoty, Bruksela nie 
spodziewała się, że konsumpcja mleka na 
świecie zwiększy się aż tak bardzo – wy-
jaśnia Marta Skrzypczyk. W ostatnich 20 
latach średnie spożycie mleka i przetwo-
rów w Chinach urosło z 5 do 27 kg na oso-
bę. Natomiast w Afryce Północnej czy Azji 
Południowo–Wschodniej ssanie na mleko 
(przede wszystkim sproszkowane) było 
na tyle duże, że szansę na rozwój ekspor-
tu miały zarówno UE, jak i kraje Oceanii 
czy Ameryki Południowej, gdzie produk-
cja jest tańsza. Jednocześnie produkcja 
mleka jest zależna od pogody, a sytuacja 
polityczna w krajach, które kupują go naj-
więcej, bywa niestabilna. W dużym stop-
niu do spadku jego cen w drugiej poło-
wie ubiegłego roku przyczyniła się Rosja, 
która w sierpniu 2014 roku wprowadziła 
embargo m.in. na unijne mleko i przetwo-
ry. To sprawiało, że okres hossy w branży 
skończył się szybciej, niż spodziewali się 
nasi zwiększający produkcję rolnicy.

Kary za przekroczenie kwot zapłacą 
głównie ci, którzy w poprzednich latach 
zainwestowali w gospodarstwa. Leszek Ol-
szewski 20 lat temu startował z siedmioma 
krowami. Dziś ma ich 100. Aby rozwinąć 
produkcję, wziął 500 tys. zł dotacji unij-
nych. Z tego, biorąc pod uwagę cały okres 
kwotowania, ponad 400 tys. zł zwróci do 
Brukseli pod postacią kar za przekrocze-
nie limitów. – To chore, tym bardziej że 
tacy producenci jak ja zachęcani byli do 
korzystania z dotacji – oburza się rolnik 
z Białowieżyna.

— Beata Drewnowska 
Jednym słowem: Konsolidacja w coraz 
silniejszej polskiej branży mlecznej będzie raczej 
powolna i bez udziału zagranicznego kapitału.

mym kapitałem. Zdania na temat tego, czy 
likwidacja kwot przyspieszy ten proces, 
są podzielone. – Uwolnienie rynku mleka 
nie wywoła fali fuzji. Do przyspieszenia 
konsolidacji może dojść tylko wtedy, gdy 
branża mleczarska będzie musiała stawić 

czoło naprawdę głę-
bokiemu kryzysowi 
– uważa Edward Baj-
ko, szef Spomleku. 
A na to się nie zano-
si. – Popyt na mleko 
może się zwiększać 
na świecie jeszcze 
co najmniej 20 lat, 
zanim będą widocz-
ne efekty rozwijania 
własnej produkcji 
w takich krajach jak 
np. Chiny. To spra-
wia, że mimo przej-
ściowego spadku po 
zniesieniu kwot ceny 

mleka powinny się utrzymać na dość wy-
sokim poziomie – mówi Marta Skrzypczyk.

Zdaniem szefa Spomleku dla kondycji 
finansowej i konkurencyjności polskiego 
mleczarstwa lepsze niż łączenie się spół-
dzielni byłoby zamknięcie mniejszych 
zakładów i przejęcie ich udziałów ryn-
kowych przez najmocniejsze przetwór-
nie. Bo, jak zaznacza, bez ostrego cięcia 
niewiele się zmieni. – Duże rozdrobnie-
nie przetwórstwa mleka w Polsce nie jest 
problemem, podobnie sytuacja wygląda 
we Włoszech czy Francji – uważa Marta 
Skrzypczyk. – Brakuje nam natomiast na-
prawdę dużych graczy, którzy z powodze-
niem mogliby konkurować z największy-
mi w UE. Łączne udziały trzech czołowych 
firm w naszym kraju wynoszą ok. 30 proc. 
W Holandii czy Danii są ponad trzy razy 
większe – zaznacza analityk BGŻ.

Kto mógłby zostać naszym mlecznym 
czempionem? Kandydatem na potentata jest 
firma, która powstałaby z połączenia Mlek-
polu i Mlekovity. Wówczas miałaby ponad 
7 mld zł przychodów i jedną piątą polskie-
go rynku mleka. O fuzji między największy-
mi spółdzielniami mówi się od lat. Mało kto 
w nią jednak wierzy. – Połączenie byłoby do-
brym posunięciem. Jest jednak mało praw-
dopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę am-
bicje obu prezesów [na czele Mlekpolu stoi 
Edmund Borawski – red.] – mówi nam osoba 
związana z branżą mleczarską.

Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński przy-
znaje, że w grę wchodzą różne opcje. Na 

 

Sieci próbowały 
zarzucić u nas firmy 

niemieckie, 
francuskie, 

holenderskie, 
a nawet chińskie. 

Bez większych 
rezultatów.

Z połączenia Mlekpolu i Mlekovity powstałaby firma 
z ponad 7 mld zł przychodów i jedną piątą rynku mleka. 
O fuzji mówi się od lat. Mało kto w nią jednak wierzy.



20–30 proc. niewykorzystanych mocy 
produkcyjnych. W efekcie przyspieszyć 
powinien eksport produktów z polskie-
go mleka, który tylko w 2014 roku poszedł 
w górę o 11 proc., do ponad 1,8 mld euro. 
Jest to możliwe tym bardziej, że ceny zaku-
pu surowca są u nas nadal o blisko 15 proc. 
niższe od średniej unijnej. – Mocną stroną 
naszej branży mleczarskiej jest nie tylko 
spora różnica cen, ale również tańsza niż 
na Zachodzie siła robocza – mówi Edward 
Bajko, prezes Spomleku. – Nie zdziwiłbym 
się więc, gdyby przejęciem polskich zakła-
dów interesowali się inwestorzy z zagrani-
cy. To dla nich bardziej opłacalne niż bu-
dowa przetwórni od zera, bo zapewnia im 
dostęp do surowca – uważa.

Polska jest potencjalnie łakomym ką-
skiem dla poszukujących surowca Niem-
ców. Za Odrą czołowymi graczami są DMK, 
Müller i Hochwald. Ale osoby z branży mó-
wią, że sieci próbowały zarzucić u nas fir-
my francuskie, holenderskie, a nawet chiń-
skie, jednak bez większych rezultatów. 

Dlaczego tak atrakcyjny biznes odpra-
wiał dotąd zagraniczny kapitał z kwit-
kiem? Odpowiedź przynosi struktura ryn-
ku. Dziś blisko 70 proc. z ok. 180 zakładów 
przetwarzających mleko to spółdzielnie. 
O ich przyszłości decydują rolnicy, którzy 
są ich udziałowcami. – Nie sądzę, aby zgo-
dzili się na wejście zagranicznego inwe-
stora, obawiając się, że stracą gwarancję 
zbytu, która jest dla nich najważniejsza – 
uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich. 

Marta Skrzypczyk przypomina, że po-
przednio nasz rynek znalazł się na celow-
niku zagranicznych graczy pod koniec lat 
90., kiedy było wiadomo, że Polska wej-
dzie do UE. – Sukces odnieśli nieliczni. 
Wyjątkiem jest Danone – mówi ekonomi-
sta Banku BGŻ. – Nie brakuje też takich 
firm jak Campina czy Yoplait, które zre-
zygnowały z produkcji w Polsce – dodaje. 
Zakład produkujący mozzarellę w Gości-
nie sprzedała również szwedzko–duńska 
Arla. W 2011 roku kupiła go od niej polska 
grupa Polmlek należąca do Andrzeja Gra-
bowskiego i Jerzego Boruckiego. Na roz-
poczęcie produkcji w naszym kraju nie 
zdecydował się także niemiecki Müller. – 
Polski rynek jest bardzo konkurencyjny. 
Mocną pozycję mają na nim produkty pod 
krajowymi markami, które są tańsze od 
globalnych – wyjaśnia Marta Skrzypczyk. 
– Barierą dla zagranicznych firm, które 
przed laty próbowały zdobyć u nas mocną 
pozycję, była także mała popularność jo-
gurtów, deserów mlecznych czy bardziej 
niszowych serów – uważa.

Dalsza koncentracja przetwórstwa mle-
ka w Polsce będzie najprawdopodobniej 
przebiegać tak jak do tej pory, a więc pod 
znakiem łączenia się zakładów z rodzi-

razie jednak nie myśli o fuzjach, bo woli się 
skupić na inwestycjach w 14 zakładach na-
leżących do Mlekovity. W tym roku wyda 
na nie 110 mln zł. –  Chcemy być gotowi na 
przetworzenie większej ilości mleka, która 
już wkrótce trafi na rynek – mówi Sapiński.

Tylko mali rolnicy mogą krótkotermi-
nowo cieszyć się ze zmiany unijnej poli-
tyki. Średni i więksi mają za to wiele żalu. 
– Kwoty miały stabilizować rynek, ale nie 
spełniły swojej roli. Byłoby inaczej, gdyby 
w Unii obowiązywały ceny gwarantowane 
za mleko wyprodukowane w ramach limi-
tów – zaznacza Leszek Olszewski.

Kwoty mleczne nie zadziałały, bo Eu-
ropa jest zaledwie częścią globalnego 
rynku. I to właśnie on, a nie Wspólnota, 
decyduje o popycie na mleko i jego ce-
nach. – Wprowadzając kwoty, Bruksela nie 
spodziewała się, że konsumpcja mleka na 
świecie zwiększy się aż tak bardzo – wy-
jaśnia Marta Skrzypczyk. W ostatnich 20 
latach średnie spożycie mleka i przetwo-
rów w Chinach urosło z 5 do 27 kg na oso-
bę. Natomiast w Afryce Północnej czy Azji 
Południowo–Wschodniej ssanie na mleko 
(przede wszystkim sproszkowane) było 
na tyle duże, że szansę na rozwój ekspor-
tu miały zarówno UE, jak i kraje Oceanii 
czy Ameryki Południowej, gdzie produk-
cja jest tańsza. Jednocześnie produkcja 
mleka jest zależna od pogody, a sytuacja 
polityczna w krajach, które kupują go naj-
więcej, bywa niestabilna. W dużym stop-
niu do spadku jego cen w drugiej poło-
wie ubiegłego roku przyczyniła się Rosja, 
która w sierpniu 2014 roku wprowadziła 
embargo m.in. na unijne mleko i przetwo-
ry. To sprawiało, że okres hossy w branży 
skończył się szybciej, niż spodziewali się 
nasi zwiększający produkcję rolnicy.

Kary za przekroczenie kwot zapłacą 
głównie ci, którzy w poprzednich latach 
zainwestowali w gospodarstwa. Leszek Ol-
szewski 20 lat temu startował z siedmioma 
krowami. Dziś ma ich 100. Aby rozwinąć 
produkcję, wziął 500 tys. zł dotacji unij-
nych. Z tego, biorąc pod uwagę cały okres 
kwotowania, ponad 400 tys. zł zwróci do 
Brukseli pod postacią kar za przekrocze-
nie limitów. – To chore, tym bardziej że 
tacy producenci jak ja zachęcani byli do 
korzystania z dotacji – oburza się rolnik 
z Białowieżyna.

— Beata Drewnowska 
Jednym słowem: Konsolidacja w coraz 
silniejszej polskiej branży mlecznej będzie raczej 
powolna i bez udziału zagranicznego kapitału.

mym kapitałem. Zdania na temat tego, czy 
likwidacja kwot przyspieszy ten proces, 
są podzielone. – Uwolnienie rynku mleka 
nie wywoła fali fuzji. Do przyspieszenia 
konsolidacji może dojść tylko wtedy, gdy 
branża mleczarska będzie musiała stawić 

czoło naprawdę głę-
bokiemu kryzysowi 
– uważa Edward Baj-
ko, szef Spomleku. 
A na to się nie zano-
si. – Popyt na mleko 
może się zwiększać 
na świecie jeszcze 
co najmniej 20 lat, 
zanim będą widocz-
ne efekty rozwijania 
własnej produkcji 
w takich krajach jak 
np. Chiny. To spra-
wia, że mimo przej-
ściowego spadku po 
zniesieniu kwot ceny 

mleka powinny się utrzymać na dość wy-
sokim poziomie – mówi Marta Skrzypczyk.

Zdaniem szefa Spomleku dla kondycji 
finansowej i konkurencyjności polskiego 
mleczarstwa lepsze niż łączenie się spół-
dzielni byłoby zamknięcie mniejszych 
zakładów i przejęcie ich udziałów ryn-
kowych przez najmocniejsze przetwór-
nie. Bo, jak zaznacza, bez ostrego cięcia 
niewiele się zmieni. – Duże rozdrobnie-
nie przetwórstwa mleka w Polsce nie jest 
problemem, podobnie sytuacja wygląda 
we Włoszech czy Francji – uważa Marta 
Skrzypczyk. – Brakuje nam natomiast na-
prawdę dużych graczy, którzy z powodze-
niem mogliby konkurować z największy-
mi w UE. Łączne udziały trzech czołowych 
firm w naszym kraju wynoszą ok. 30 proc. 
W Holandii czy Danii są ponad trzy razy 
większe – zaznacza analityk BGŻ.

Kto mógłby zostać naszym mlecznym 
czempionem? Kandydatem na potentata jest 
firma, która powstałaby z połączenia Mlek-
polu i Mlekovity. Wówczas miałaby ponad 
7 mld zł przychodów i jedną piątą polskie-
go rynku mleka. O fuzji między największy-
mi spółdzielniami mówi się od lat. Mało kto 
w nią jednak wierzy. – Połączenie byłoby do-
brym posunięciem. Jest jednak mało praw-
dopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę am-
bicje obu prezesów [na czele Mlekpolu stoi 
Edmund Borawski – red.] – mówi nam osoba 
związana z branżą mleczarską.

Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński przy-
znaje, że w grę wchodzą różne opcje. Na 

 

Sieci próbowały 
zarzucić u nas firmy 

niemieckie, 
francuskie, 

holenderskie, 
a nawet chińskie. 

Bez większych 
rezultatów.

Z połączenia Mlekpolu i Mlekovity powstałaby firma 
z ponad 7 mld zł przychodów i jedną piątą rynku mleka. 
O fuzji mówi się od lat. Mało kto w nią jednak wierzy.
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legalne

Za piękne,

Platforma wideo Popcorn Time jest wygodna i przejrzysta. I daje dostęp do pirackich treści.

„Skala zainteresowania tym serwisem na świecie staje się OGROMNA!”.
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Przez ponad 10 lat ściąganie nielegalnie 
rozpowszechnianych filmów lub seriali 
za pomocą tzw. klientów protokołu Bit-
Torrent, który umożliwia internautom 
wymianę plików, wymagało od użytkow-
ników choćby minimalnych zdolności in-
ternetowych. I nie gwarantowało bynaj-
mniej jedynie pozytywnych doświadczeń. 
Aby korzystać z tej technologii, niezbędny 
był dość nieporęczny program, który wy-

szukiwał oraz dekodował pirackie pliki. 
Skuteczne odnajdywanie interesujących 
nas treści wymagało zgłębienia tajników 
obsługi wyszukiwarki plików. Trzeba było 
się liczyć także z irytującymi banerami re-
klamowymi, a nierzadko również ze zło-
śliwym oprogramowaniem, które tą drogą 
potrafiło dostawać się na komputer.

W efekcie piractwo było utrapieniem 
nie tylko hollywoodzkich wytwórni, któ-

rych dzieła powielano w sieci bez żadnych 
opłat. Proceder ten bywał uciążliwy także 
dla samych poszukiwaczy darmowych fil-
mów, nawet jeśli nie mieli oni skrupułów 
związanych z łamaniem prawa. To ograni-
czało jego skalę. Ale sytuacja się zmieniła. 

W ciągu minionego roku platforma 
pod nazwą Popcorn Time zdołała oswo-
ić protokół BitTorrent i nadać mu nową 
twarz, przyjazną dla każdego internauty, 

nawet zupełnego laika. A tym samym zni-
kły wspomniane niedogodności wiążące 
się z piractwem. Darmowe wersje Popcorn 
Time dostępne są na komputery, telefony 
oraz tablety, a swym wyglądem przypomi-
nają do złudzenia ofertę dużych platform 
streamingowych, takich jak Netflix, Hulu 
czy Amazon Instant Video. Z jedną róż-
nicą – pod względem katalogów tytułów 
Popcorn Time zostawia je daleko w tyle. 
Wśród dostępnych filmów można tu zna-
leźć nowości kinowe i nagradzane Oscara-
mi dzieła jak „Birdman”. I to wszystko zu-
pełnie lub prawie wcale bez reklam. 

Nic dziwnego, że nowa platforma z taką 
ofertą (Popcorn Time zadebiutował w mar-
cu 2014 roku) wzbudziła nagłe zaniepoko-
jenie zarówno w Hollywood, jak i w Doli-
nie Krzemowej. Nikt jeszcze nie oszacował 
liczby jej użytkowników, ale już w ostatnim 
rocznym raporcie dla akcjonariuszy Reed 
Hastings, prezes Netflixa, oraz jego dyrek-
tor finansowy David Wells nazwali Popcorn 
Time „dużym zmartwieniem”. A ogromny 
wzrost liczby zapytań w Google’u dotyczą-
cych Popcorn Time określili jako „otrzeź-
wiający”. W sensie raczej nieprzyjemnym. 

Raport Netflixa (z 20 stycznia) zawie-
rał wykres potwierdzający, że np. w Ho-
landii prawie tyle samo internautów wy-
szukuje w Google’u hasło Popcorn Time, 
ilu pyta o Netflix lub HBO.

Dane z Google’a świadczą o podobnym 
zjawisku na rynku włoskim, portugalskim 
i hiszpańskim. W USA popularność Po-
pcorn Time w okresie od lipca do stycznia 
wzrosła aż o 336 proc. Jak szacuje firma 
Ceg Tek International (zatrudniana przez 
wytwórnie filmowe w celu ograniczania 
nadużyć prawa autorskiego), nowa platfor-
ma odpowiada za oceanem już za 10 proc. 
ruchu w sieci związanego z torrentami. 

W katalogach nowości dostępnych za 
pośrednictwem Popcorn Time (w tym 
najnowszych odcinków najpopularniej-
szych seriali) znajdziemy oficjalne plaka-
ty tych produkcji. Kyle Reed, prezes Ceg 

Tek, twierdzi, że 
usługa ta wygląda 
tak profesjonalnie, 
iż wielu użytkow-
ników uważa ją za 
całkowicie legalną. 
Niektórym przypo-
mina po prostu plat-
formę Netflix. – Nie 
zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że 
wszystko opiera się 
na protokole BitTor-

rent – mówi. – Na wysyłane przez nas za-
wiadomienia o łamaniu praw autorskich 
niektórzy reagują zdziwieniem. 

Genezę Popcorn Time opisał holender-
ski bloger o pseudonimie Ernesto van der 
Sar, który prowadzi serwis internetowy Tor-
rentFreak z nowinkami ze świata torrentów. 
Zaczęło się od grupy przyjaciół z Argenty-
ny – anonimowych deweloperów odpowie-
dzialnych za powstanie Popcorn Time. Ich 
głównym celem było stworzenie wizualnie 
prostej, a zarazem funkcjonalnej nakładki 
bazującej na protokole BitTorrent. Już kilka 
tygodni po uruchomieniu programu twórcy 
porzucili jednak swój projekt. Jako oficjalny 
powód podali na swojej stronie interneto-
wej „potrzebę zrobienia kolejnego kroku”. 
W sieci można spotkać się z opinią, że „sami 
się przestraszyli swojego dzieła”. 

Wtedy wytwórniom mogło się wyda-
wać, że pożar stłumiono. Wśród licznych 
e–maili, które wypłynęły na światło dzien-
ne, gdy pod koniec zeszłego roku hakerzy 
włamali się na serwery Sony, była także ko-
respondencja dotycząca tej właśnie sprawy. 
Amerykańskie stowarzyszenie zrzeszają-
ce wytwórnie filmowe Motion Picture As-
sociation of America (MPAA) wygłaszało 
peany na cześć studia Sony, a także innych 
wytwórni, za „wspaniałe zwycięstwo osią-
gnięte dzięki ukróceniu poczynań kluczo-
wych deweloperów Popcorn Time”. Z e–
maili wynikało, że udało się to osiągnąć 
dzięki bliskiej współpracy organów ściga-
nia na trzech kontynentach. Organizacja 
MPAA odmówiła nam komentarza.

A jednak Popcorn Time przetrwał. Jego 
kod źródłowy to tzw. open source, w związ-
ku z czym po zamknięciu usługi kilka 
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z opiniami, że 
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„Niektórzy z użytkowników nie zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że wszystko opiera się na protokole 
BitTorrent. Na wysyłane przez nas zawiadomienia 
o łamaniu praw autorskich reagują zdziwieniem”. 

– Kyle Reed, prezes firmy Ceg Tek działającej na rzecz wytwórni filmowych



nawet zupełnego laika. A tym samym zni-
kły wspomniane niedogodności wiążące 
się z piractwem. Darmowe wersje Popcorn 
Time dostępne są na komputery, telefony 
oraz tablety, a swym wyglądem przypomi-
nają do złudzenia ofertę dużych platform 
streamingowych, takich jak Netflix, Hulu 
czy Amazon Instant Video. Z jedną róż-
nicą – pod względem katalogów tytułów 
Popcorn Time zostawia je daleko w tyle. 
Wśród dostępnych filmów można tu zna-
leźć nowości kinowe i nagradzane Oscara-
mi dzieła jak „Birdman”. I to wszystko zu-
pełnie lub prawie wcale bez reklam. 

Nic dziwnego, że nowa platforma z taką 
ofertą (Popcorn Time zadebiutował w mar-
cu 2014 roku) wzbudziła nagłe zaniepoko-
jenie zarówno w Hollywood, jak i w Doli-
nie Krzemowej. Nikt jeszcze nie oszacował 
liczby jej użytkowników, ale już w ostatnim 
rocznym raporcie dla akcjonariuszy Reed 
Hastings, prezes Netflixa, oraz jego dyrek-
tor finansowy David Wells nazwali Popcorn 
Time „dużym zmartwieniem”. A ogromny 
wzrost liczby zapytań w Google’u dotyczą-
cych Popcorn Time określili jako „otrzeź-
wiający”. W sensie raczej nieprzyjemnym. 

Raport Netflixa (z 20 stycznia) zawie-
rał wykres potwierdzający, że np. w Ho-
landii prawie tyle samo internautów wy-
szukuje w Google’u hasło Popcorn Time, 
ilu pyta o Netflix lub HBO.

Dane z Google’a świadczą o podobnym 
zjawisku na rynku włoskim, portugalskim 
i hiszpańskim. W USA popularność Po-
pcorn Time w okresie od lipca do stycznia 
wzrosła aż o 336 proc. Jak szacuje firma 
Ceg Tek International (zatrudniana przez 
wytwórnie filmowe w celu ograniczania 
nadużyć prawa autorskiego), nowa platfor-
ma odpowiada za oceanem już za 10 proc. 
ruchu w sieci związanego z torrentami. 

W katalogach nowości dostępnych za 
pośrednictwem Popcorn Time (w tym 
najnowszych odcinków najpopularniej-
szych seriali) znajdziemy oficjalne plaka-
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niektórzy reagują zdziwieniem. 

Genezę Popcorn Time opisał holender-
ski bloger o pseudonimie Ernesto van der 
Sar, który prowadzi serwis internetowy Tor-
rentFreak z nowinkami ze świata torrentów. 
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prostej, a zarazem funkcjonalnej nakładki 
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W sieci można spotkać się z opinią, że „sami 
się przestraszyli swojego dzieła”. 

Wtedy wytwórniom mogło się wyda-
wać, że pożar stłumiono. Wśród licznych 
e–maili, które wypłynęły na światło dzien-
ne, gdy pod koniec zeszłego roku hakerzy 
włamali się na serwery Sony, była także ko-
respondencja dotycząca tej właśnie sprawy. 
Amerykańskie stowarzyszenie zrzeszają-
ce wytwórnie filmowe Motion Picture As-
sociation of America (MPAA) wygłaszało 
peany na cześć studia Sony, a także innych 
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ku z czym po zamknięciu usługi kilka 
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grup programistów natychmiast wypu-
ściło jej nowe wersje. „Sami korzystaliśmy 
z pierwotnej wersji programu i nie chcieli-
śmy, żeby zupełnie zniknął” – odpisał nam 
jeden z twórców kolejnego wcielenia pro-
gramu, gdy e–mailowo (poprzez stronę gru-
py programistycznej, w której działa) za-
pytaliśmy go o przyczyny zaangażowania 
się w Popcorn Time. Programista nie chciał 
zdradzić swej tożsamości i nalegał, aby 
rozmowa odbywała się za pośrednictwem 
oprogramowania umożliwiającego anoni-
mowy czat. – Skala zainteresowania tym 
projektem jest OGROMNA, wręcz oszała-
miająca. Zdecydowanie przewyższa nasze 
najśmielsze oczekiwania, jakie mieliśmy, 
gdy go przejmowaliśmy – dodał. 

Deweloperzy nie uważają się za pira-
tów. „Popcorn Time swoją działalnością 
nie narusza prawa. Jest wyłącznie indek-
sem innych bittorrentowych stron, a więc 
sam nie przechowuje żadnych pirackich 
treści” – tłumaczą. 

„Ułatwianie wymiany nielegalnych 
plików ma jednak swoje konsekwencje” – 
wskazaliśmy. 

„Świat torrentów wraz z milionami 
użytkowników istniał, zanim pojawiliśmy 

się w nim my, i będzie istniał, wraz z miliar-
dami użytkowników, jeszcze długo po nas” 
– napisał w odpowiedzi nasz rozmówca.

Robert Red English, twórca jednego 
z programów podobnych do Popcorn Time, 
komunikując się z nami z Ontario za po-
średnictwem Skype’a, również stwierdził, 
że odpowiedzialność za przestrzeganie lub 
łamanie prawa autorskiego spoczywa na 
użytkownikach. „Nie będę ich usprawiedli-
wiać lub tłumaczyć – napisał. – Każdy ma 
wybór, zanim skorzysta z programu, który 
opiera się na torrentach. Jeżeli w jego kra-
ju tego typu rzeczy mogą być klasyfikowa-
ne jako kradzież, to cała odpowiedzialność 
leży wtedy po jego stronie”.

To znana linia obrony twórców narzę-
dzi internetowych, które ułatwiają dostęp 
m.in. do pirackich treści. Precedensy sądo-
we jednak wskazują, że taka interpretacja 
niekoniecznie się broni. Twórcy Pirate Bay, 
popularnego katalogu również korzysta-
jącego z protokołu BitTorrent, tłumaczy-
li się przed szwedzkim sądem w podobny 
sposób, a skończyli z wyrokami więzienia. 
Wcześniej dużo starsze sieci umożliwiają-
ce wymianę plików, takie jak Napster czy 
Grokster, zostały zamknięte, ponieważ 
amerykański sąd stwierdził, że „zachęca-
ły one użytkowników do łamania prawa”. 
– Jeżeli tylko uznają, że twoja działalność 
ma tego typu charakter, to grożą ci proble-
my z prawem autorskim – mówi Corynne 
McSherry, dyrektor ds. prawnych w orga-
nizacji non profit Electronic Frontier Fo-
undation, która działa na rzecz praw in-
ternetowych konsumentów. Jak twierdzi 
McSherry, również zwykli użytkownicy 
mogą być narażeni na procesy, choć obec-
nie większość wytwórni i inni właściciele 
praw autorskich raczej nie nękają żądania-
mi zadośćuczynienia osób prywatnych.

Stowarzyszenie MPPA stara się zwal-
czać wrogi program innymi sposobami. 
Przykładowo kieruje żądania do organi-
zacji non profit EURid (która zajmuje się 
dystrybucją domen internetowych .eu), by 
ta uniemożliwiała wykorzystywanie prze-
zeń swoich domen. Stara się również prze-
konać firmę hostingową LeaseWeb, aby 
odmówiła dalszej współpracy z Popcorn 
Time. Lobbyści MPAA wysłali też prośby 
o usunięcie kodu źródłowego open source 
ze specjalnego serwisu dla programistów 
GitHub (jego przedstawiciele odmówili ko-
mentarza w tej sprawie). 

Jeden z anonimowych deweloperów 
Popcorn Time twierdzi, że cała ta presja 
tak naprawdę tylko motywuje jego oraz 
jemu podobnych do stworzenia takiej wer-
sji, która umożliwi bezpośrednią wymianę 
plików pomiędzy użytkownikami w ogóle 
bez systemu zewnętrznych serwerów. 

– Gdy uda nam się coś takiego stwo-
rzyć, nie będzie czego zamykać – uważa.

Nawet jeżeli programiści Popcorn Time 
zrealizują ten plan, to wytwórniom filmo-
wym i legalnym platformom streamingo-
wym i tak pozostanie przynajmniej jedna 
odpowiedź na jego rosnącą popularność. 
Zawsze mogą spowodować, aby legalne 
alternatywy stały się ogólnodostępne na 
świecie, miały przystępną cenę i były coraz 
bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użyt-
kowników. Bo okazuje się, że w Stanach 
i w Wielkiej Brytanii, gdzie Netflix oraz po-
dobne platformy streamingowe mają już 
ugruntowaną pozycję, liczba zapytań w Go-
ogle’u dotycząca Popcorn Time jest jednak 
dużo niższa niż gdzie indziej. 

— Brad Stone
Jednym słowem: Ku rosnącej irytacji 
Hollywood w ciągu zaledwie roku Popcorn 
Time stał się pirackim hegemonem.

Technologie

Filmy. Kto ogląda, ten 
rozpowszechnia

Wystarczy zadbać o popcorn, 

a resztę zostaw dla nas – zachęcają 

twórcy polskojęzycznej witryny, 

z której internauci mogą pobrać 

jedną z wersji aplikacji Popcorn 

Time. Widzowie mają możliwość 

wyświetlania do filmów napisów 

również w języku polskim.

W Polsce zdaniem 
prawników samo oglądanie 
filmów w aplikacji Popcorn 
Time może ściągnąć na 
widza problemy z prawem. 
Program działa bowiem na 
zasadzie technologii zwanej 
P2P (peer to peer) 
– użytkownik, oglądając 
transmisję, czyli pobierając 
film od innych (co samo 
w sobie nie jest jeszcze 
nielegalne), zarazem w tle 
przesyła dane dalej, do 
kolejnych widzów.

Strona zawiera jednak 
czytelne ostrzeżenie:

„Popcorn Time streamuje filmy 
i seriale z torrentów. Pobiera-

nie materiałów objętych prawami 
autorskimi może być nielegalne 

w Twoim kraju.  
Używasz na własne ryzyko”.

A wtedy dochodzi już 
do bezprawnego 
rozpowszechnienia 
utworu, za co ustawa 
o prawie autorskim grozi 
odpowiedzialnością 
cywilną i karną.

Za taki procent całego ruchu w sieci 
związanego z torrentami  odpowiada 
za oceanem Popcorn Time.
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odarujP
Szukasz inspiracji, czym obdarować mamę z okazji jej święta? 

Oto  prezenty  wybrane przez naszych ekspertów

399 zł 379 zł
GIORGIO ARMANI
SÌ 
Wyjątkowy zestaw dla kobiet, 
które cenią klasykę. Tworzą  
go elegancka i zmysłowa woda 
perfumowana z nutami czarnej 
porzeczki, szypru i drzewa 
piżmowego, 50 ml, oraz 
miniatura tuszu do rzęs 
Eyes to Kill o gładkiej 
i płynnej konsystencji, 
który pozwala wykonać 
perfekcyjny makijaż oczu. 

SENSAI
 Sensai Saho

 Doskonałe kosmetyki, przemyślana metoda i kojąca powtarzalność 
to optymalny sposób dbania o skórę. Wykonywany codziennie 

rytuał pielęgnacyjny Sensai Saho  
– inspirowany japońską etykietą towarzyszącą ceremonii parzenia 

herbaty – pozwala uzyskać piękną cerę. Trzyetapowa procedura 
obejmuje podwójne oczyszczanie, podwójne nawilżanie i 

podwójną aplikację. W skład zestawu Sensai Saho wchodzą: 
delikatny olejek oczyszczający Silky Purifying Cleansing Oil Step 1, 
30 ml, kremowe mydełko Silky Purifying Creamy Soap Step 2, 30 

ml, nawilżający lotion do cery  
suchej Cellular Performance Lotion II, 60 ml,  

odżywiająca emulsja do cery  
normalnej i suchej  

Cellular Performance  
Emulsion II, 50 ml,

nr 854960

miłość
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159 zł
COLLISTAR 

Zestaw do pielęgnacji ciała  
i twarzy. W jego skład wchodzą 

delikatnie kwiatowy, orzeźwiający 
i regenerujący spray do ciała 

Profumo della Felicità 
oraz przeciwzmarszczkowa, 

liftingująca pomadka do ust Puro, 
nr 825726

125 zł
MAVALA
Basic Manicure Programme.  
W skład zestawu wchodzą: 
baza Mavala 002, 5 ml, lakier 
nawierzchniowy Colorfix,  
5 ml, preparat przyspieszający 
schnięcie lakieru Mavadry,  
5 ml, preparat utwardzający 
Mavala Scientifique, 2 ml,  
płyn do skórek Cuticle 
Remover, 5 ml, krem do rąk 
Mavala Hand Cream, 30 ml,  
nr 507042

149 zł
YVES SAINT LAURENT 

Zestaw gwarantujący 
perfekcyjny makijaż oczu. 

 Znajdują się w nim 
fenomenalny korektor 

rozjaśniający delikatną skórę 
pod oczami Touche Éclat  

oraz miniatura 
pogrubiającego  
i wydłużającego  

tuszu do rzęs  
Volume Effet Faux Cils.  

51,90 zł
REVLON

Elegancki zestaw,  
w skład którego 

wchodzą tusz do rzęs 
Lash Potion oraz 
pachnący lakier 

do paznokci.

105 zł
CLARINS 
Doskonały zestaw do makijażu 
i demakijażu oczu tworzą 
rewolucyjny, wydłużający  
i podkręcający rzęsy tusz Be 
Long Mascara, 7 ml, delikatny 
płyn do demakijażu Instant Eye 
Make-Up Remover, 30 ml, 
płynny korektor rozjaśniający 
kontur oka Instant 
Concealer, 5 ml.
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259 zł
DIOR
5 Couleurs Designer, 
jedwabiste cienie 
do powiek

119 zł
DIOR
Diorshow Pro Liner 
Waterproof,  
wodoodporny  
eye-liner*

155 zł
DIOR

Diorshow, 
 tusz do rzęs*

125 zł
DIOR

Diorshow Brow  
Styler Gel, żel do  

stylizacji brwi*

* Nowa kolekcja Diorshow dostępna od czerwca 2015 r. w perfumeriach Douglas

Z intensywną czernią w roli głównej i ze smakiem.  

Graficzny makijaż sygnowany marką Dior
Klasyczne

americano
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1. Oczy
Efektowny makijaż oczu wykonasz cieniami  
Designer. Jest to nowa odsłona emblema-
tycznych cieni do powiek marki Dior.  
Ich odświeżona formuła stworzy efekt lekko 
pudrowej powieki i lekko blikującego, 
ciemniejszego kącika oka. Oko podkreśl pro-
duktem Diorshow Pro Liner Waterproof, 
który sprawi, że aplikacja kreski na 
górnej i dolnej powiece będzie 
bajecznie prosta. Następnie 
pomaluj rzęsy tuszem Diorshow, 
który spektakularnie zagęści 
rzęsy i nada głębi spojrzeniu. 
Zwieńczeniem makijażu oka będzie 
Diorshow Brow Styler Gel,  
który zdyscyplinuje i odżywi twoje brwi.

2. Cera
Lekkość i delikatność to trend popularny 
już od kilku sezonów. Taki look odmładza 
oraz jest wytrzymały, a jednocześnie 
pozwala skórze oddychać. Aby osiągnąć 
taki efekt, sięgnij po podkład Diorskin 
Nude Air. Jest bardzo wydajny, gdyż 
wystarczą trzy  
krople na pokrycie całej twarzy. Kon-
systencja  
kosmetyku sprawia, że po aplikacji 
opuszkami palców natychmiast wtapia 
się w skórę, nadając  
jej świeżość, wygładzenie i kolor.    

229 zł
DIOR
Diorskin Nude Air, Serum  
de Teint, innowacyjny podkład 
o właściwościach serum sprawia,  
że cera staje się aksamitna, 
nieskazitelna oraz zyskuje 
naturalny blask 
30 ml, nr 843435

115 zł
DIOR

Lakier do paznokci, 
Muguet nr 108, 

10 ml, nr 798262

195 zł
DIOR
Blush, Miss Pink 829,  
róż do policzków, 
nr 760448

155 zł
DIOR
Rouge Dior Baume, 
luksusowa pomadka 
sprawia, że usta są 
odżywione, wygładzone 
oraz pełniejsze, 
3,5 g, nr 816282

3. Usta
Usta są wykończeniem całego  

makijażu utrzymanego w subtelnym 
mleczno-orzechowym odcieniu. Podkreśl 
je pomadką o barwie przełamanej różem 

w odcieniu 640 Milly, a sprawisz,   
że będą pełne harmonii.

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką Dior  

w magazynie Douglas 
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl
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72,90 zł
PUPA
Puder brązujący Extreme 
Bronze z kolekcji brązującej 
2015, 9 g, nr 850550

39,90 zł
REVLON

Brow Fantasy,  
Dark Blonde, 
dwustronna 

kredka do makijażu 
oczu, 1,8 ml, 

nr 867956

68 zł
PUPA
Mascara Vamp! Waterproof, 
wodoodporny i pogrubiający 
tusz do rzęs, 9 ml, nr 857217

92,90 zł
PUPA

Like a Doll, 
Medium Beige, lekki 

podkład udoskonalający 
cerę, nr 824236

59,90 zł
PUPA

Vamp! Definition 
Liner Waterproof, 

wodoodporny 
eye-liner, 2,5 ml,  

nr 857218

M
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l K

or
s

Podnosi ciśnienie jak świeżo 

zaparzona kawa. Smoky eyes w kolorze latte 

to propozycja makijażu według marek 

Pupa, Artde
co i Revlon

Zamiast
espresso

W prezencie

Przy zakupie dwóch 
produktów marki Artdeco 
za minimum 99 zł 
otrzymasz transparentny 
puder utrwalający makijaż 
Fixing Powder za 1 zł.

Oferta obowiązuje od 
12.05 do 26.05.2015 lub 
do wyczerpania zapasów.

1. Oczy
Makijaż oczu rozpocznij od nakreślenia linii brwi kredką 
Brow Fantasy marki Revlon. Na powieki nałóż cień Artdeco 
Sunshine Eyeshadow nr 31 i delikatnie rozetrzyj do załamania 
powieki ruchomej. Wodoodpornym eye-linerem Vamp! marki 
Pupa narysuj delikatną kreskę tuż przy linii rzęs.  Pomaluj rzęsy 
wodoodpornym tuszem, np. Vamp! marki Pupa lub Artdeco 
All in One Waterproof, które wyróżniają się ultraczarnym 
pigmentem i nadadzą wyrazisty efekt.

Nałóż bazę matującą w kompakcie 
Revlon Photoready, która wygładza 
niedoskonałości i matuje skórę, a 
następnie niewielką ilość podkładu 
Like a Doll marki Pupa, aby wyrównać 
koloryt. Puder brązujący Pupa Extreme 
Bronze nada cerze efekt muśnięcia 
słońcem. Nałóż go poniżej kości 
policzkowych, delikatnie na czole, 
przy linii włosów oraz na brodzie. Na 
szczyt kości policzkowych oraz tzw. łuk 
Kupidyna znajdujący się powyżej ust 
zaaplikuj odrobinę pudru rozświe-
tlającego Like a Doll Pupa z kolekcji 
Bronzing 2015. Środkowe partie kości 
policzkowych muśnij lekko różem 
Sunshine Blush z kolekcji Artdeco.  

39,90 zł
ARTDECO

Sunshine Eyeshadow 31, 
cień gwarantujący trwały 

makijaż, 
 nr 856763

49 zł
REVLON
Ultra HD, 

błyszczyk do ust, 
nr 866985

79,90 zł
PUPA
Like a Doll, 
rozświetlacz do twarzy 
z kolekcji brązującej 
2015, 10 g, 
nr 850081

3. Usta
Doskonałym dopełnieniem tego 

letniego makijażu będzie wyjątkowo 
połyskujący błyszczyk Ultra HD, który 

nada ustom zmysłowy i soczysty odcień 
oraz doda im trójwymiarowości.

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 

sygnowanego przez marki Pupa, 
Artdeco i Revlon w magazynie 

Douglas w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl
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 Estee Lauder 
Double Wear 
Brush-On-Glow BB 
Highlighter
1C- light (Cool)

146 ZŁ

Estee Lauder
Double Wear All Day Glow BB 

Moisture Makeup SPF 30
Intensity 3.0

269 ZŁ 

Laura Mercier 
Silk Creme Moisturizing 

Photo Edition Foundation 
Ecru nr. 2

269 ZŁ

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

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

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

okus na o
czyF

B E AU T Y  COACH

Oczy to zwierciadło
 duszy. 

Warto zadbać, by nie można było od nich oderwać wzroku.
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ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
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PERFUMERIE DOUGLAS
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 Estee Lauder
Pure Color Envy Sculpting 

EyeShadow 5-Color Palette
Envius Orchid

230 ZŁ

Clarins
Bronzing 

Duo SPF 15
nr. 02 Medium

149 ZŁ

 Revlon
 Ultra HD Lipstick 

820 PETUNIA

44,90 ZŁ 

Douglas Make-up 
 tusz do rzęs Volume Mascara 

– Waterproof Black

55 ZŁ

Sensai
Loose Powder
(Translucent)

199 ZŁ 



ierwszym etapem makijażu jest 
odpowiednio oczyszczona skóra. 
Stonizowana i nawilżona lekkim 

kremem spowoduje, że makijaż będzie trwały 
i świetlisty (Clinique Superdefense SPF 20). 
Makijaż rozpoczynamy od wyrównania koloru 
skóry przy pomocy lekkiego podkładu Dior 
Estee Lauder, Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup SPF 30,Intensity 3.0, pod 
oczy nakładamy korektor rozświetlający YSL 
touch eclat (odcień 2). Utrwalamy makijaż 
przy pomocy sypkiego pudru Sensai, Loose 
Powder (Translucent). Kości policzkowe, 
żuchwę i czoło modelujemy przy pomocy 
bronzera marki   Clarins, Bronzing Duo SPF 
15, nr. 02 Medium. Aby makijaż był świetli-
sty nakładamy na szczyt kości policzkowej 
i wzdłuż nosa rozświetlacz  Estee Lauder, 
Double Wear Brush-On-Glow BB Highlighter, 
1C- light (Cool). Brwi przeczesujemy żelem Isa 
Dora Brow Shaping Gel (odcień Light Brown).

okus na o
czy

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak  

Perfumeria Dougls
 Alfa Centrum

 
MODELKA

Zuza / Malva Models 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

Do makijażu oczu używamy palety cieni  
Estee Lauder, Pure Color Envy Sculpting Ey-
eShadow 5-Color Palette, Envius Orchid.Na całą 
ruchomą powiekę nakładamy najciemniejszy 
odcień z palety. Przy linii rzęs wykonujemy 
grubą kreskę czarną kredką Art Deco Soft 
Eyeliner, którą rozcieramy tworząc przydymiony 
efekt. Następnie nakładamy złoty kolor w we-
wnętrznym kąciku i dalej cieniujemy w kierunku 
załamania powieki. Dla wzmocnienia efektu 

dodajemy akcent bordowego cienia w kąci-
ki zewnętrzne oka. Na dolą powiekę w linii 
wodnej aplikujemy czarną kredkę Art Deco 
Soft Eyeliner, którą dokładnie rozcieramy 
skośnym pędzelkiem aby optycznie po-
większyć oko. Dolną powiekę pokrywamy 
kremowym cieniem Shiseido w kolorze 
burgundu i zacieramy granicę tak, aby 
powstała miękka linia. Douglas Make-up, 
tusz do rzęs Volume Mascara – Waterproof 

Black. Na usta nakłada-
my odrobinę korektora, 
który spowoduje, że 
makijaż będzie trwały. 
Na górnej wardze 
prowadzimy cienką linię 
jasną beżową kredką, 
która daje efekt powięk-
szonych ust a następnie 
aplikujemy pomadkę 
Revlon, Ultra HD Lip-
stick 820 PETUNIA.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska
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S6

S6

221

Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

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

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT From Gdansk to Iceland!

Wizz Air has announced a connection from Gdansk to Keflavik in 
Iceland, which electrified all smaller and bigger travellers. Iceland 
is one of the most naturally beautiful countries in Europe. It was so 
far one of the most inaccessible ones as well. Due to its considerable 
distance from Poland, few carriers offered direct flights to the is-
land, which also meant high ticket prices. Now Wizz Air has offered 
tickets that costs from PLN 249 one-way.

Planes will fly from Gdansk to Keflavik beginning on 19 June. 
The flights are already available in the carrier’s booking system. 
Note that the airport in Keflavik is the main airport in Iceland lo-
cated close to Reykjavik, the capital city of the country. Flights to 
Iceland will be available twice a week: on Mondays and Fridays. It 
will be the longest route from Poland offered by Wizz Air. Until 
now it was the connection Warsaw – Tel Aviv that bore the palm, 
but the shortest distance between those airports is shorter by ca. 16 
kilometres than the route from Gdansk to Keflavik. 

ENGLISH  
TEXT 

Gdansk in first ten places 
among developing airports

Routesonline calculated that the airport in Vilnius was the fastest 
developing airport in Eastern Europe within five years. Gdansk 
Airport took the ninth place in the ranking as far as increase in its 
offer is concerned. It should be added that the comparison includes 
airports from Poland through countries located on the Baltic coast 
and Russia all the way to the Caucasus. It was made based on the 
number of seats offered by airlines aboard planes flying from the 
airport, not on the number of passengers.

Vilnius was followed by such airports as: Moscow-Sheremet-
yevo, Saint Petersburg, Belgrade, Sochi, Bucharest, Mos-
cow-Vnukovo and Krasnodar. Gdansk took the ninth place, 
which at the same time makes Lech Walesa Airport the fastest 
developing Polish port. As calculated by analysts, the airport 
in Gdansk offered 36.9 percent seats more in 2014 than in 2010. 
The number of passengers increased by 47.5 percent 

ENGLISH  
TEXT 

Airport supports priceless 
painting

Towards the end of March, Gdansk Airport signed a sponsorship 
agreement with the Pomeranian branch of the National Museum. 
Under the agreement, the airport will transfer this year 100,000 zlo-
tys to be used to promote and protect one of the most precious paint-
ings in Poland, that is The Last Judgment by Hans Memling. The 
money will be allotted mostly to spread knowledge about the triptych 
mainly in the form of printed popular science brochures and guides. 
They will be available for a small fee and contain the latest scientif-
ic research findings concerning the painting. “We want to promote 
pearls of art found in the museum in Gdansk. I hope our cooperation 
will keep expanding every year. My dream is for this cooperation to 
result in something like a small branch of the National Museum in 
Gdansk being opened at the airport,” Tomasz Kloskowski, Chair-
man of the Board of Gdansk Airport, said in TVN24. 

Z Gdańska na Islandię!
Ogłoszenie przez Wizz Air połączenia z Gdańska do Keflaviku na 
Islandii zelektryzowało wszystkich mniejszych i większych podróż-
ników. Islandia to jeden z  najpiękniejszych przyrodniczo krajów 
Europy. Dotychczas była też jednym z najbardziej niedostępnych – 
ze względu na odległość z Polski niewielu przewoźników oferowało 
bezpośrednie połączenie na wyspę, dlatego też ceny połączeń były 
bardzo wysokie. Tymczasem Wizz Air oferuje ceny biletów zaczy-
nające się już od 249 zł w jedną stronę.

Loty z Gdańska do Keflaviku rozpoczną się 19 czerwca i są już 
w  systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Dodajmy, że lotnisko 
w Keflaviku to główny port lotniczy na Islandii, położony nieopodal 
stolicy tego kraju, Reykjaviku. Samoloty będą operować na tej trasie 
dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Będzie to najdłuż-
sza oferowana przez Wizz Air trasa z Polski – dotychczas palmę 
pierwszeństwa dzierżyło połączenie Warszawa – Tel Awiw, jednak 
najkrótsza odległość między tymi lotniskami jest krótsza o ok. 16 
kilometrów od trasy z Gdańska na Keflavik. 

Gdańsk w pierwszej dziesiątce 
rozwijających się lotnisk

Portal Routesonline wyliczył, że w ciągu pięciu lat najszybciej rosną-
cym lotniskiem w Europie wschodniej był port w Wilnie. Gdańskie 
lotnisko w rankingu pod względem wzrostu oferty zajęło dziewiąte 
miejsce. Nadmieńmy, że zestawienie obejmuje lotniska od Polski, 
przez kraje nadbałtyckie i Rosję, aż po Kaukaz. Został opracowany 
na podstawie liczby miejsc oferowanych przez linie na lotach z lot-
niska, a nie na podstawie liczby pasażerów.

Kolejne miejsca za Wilnem zajęły takie lotniska jak Moskwa-
-Szeremietiewo, Sankt Petersburg, Belgrad, Soczi, Bukareszt, 
Moskwa-Wnukowo, Krasnodar. Gdańsk znalazł się na dziewią-
tym miejscu, co jednocześnie czyni Port Lotniczy im. Lecha Wa-
łęsy najszybciej rozwijającym się polskim lotniskiem. Jak wyliczy-
li analitycy lotnisko w Gdańsku zaoferowało w 2014 roku o 36,9 
procent więcej miejsc niż w 2010 roku. Liczba pasażerów zwięk-
szyła się zaś o 47,5 procenta. 

Lotnisko wspiera bezcenny zabytek
Pod koniec marca Port Lotniczy Gdańsk podpisał umowę sponsor-
ską z pomorskim oddziałem Muzeum Narodowego. Na jej mocy 
gdańskie lotnisko przekaże w tym roku 100 tysięcy złotych, które 
posłużą do promocji i ochrony jednego z najcenniejszych obrazów 
w Polsce – „Sądu Ostatecznego” autorstwa Hansa Memlinga. Pie-
niądze zostaną przeznaczone głównie na upowszechnianie wiedzy 
o tryptyku przeważnie w formie publikacji folderów i przewodni-
ków o  charakterze popularnonaukowym. Będzie można je nabyć 
za niewielką kwotę. Znajdą się w nich najnowsze wyniki badań na-
ukowych nad obrazem. – Chcemy promować perełki sztuki, które 
znajdują się w gdańskim muzeum. Mamy nadzieję, że nasza współ-
praca z każdym rokiem będzie się rozszerzać. Marzy mi się, aby jej 
efektem było otwarcie na lotnisku czegoś w rodzaju oddziału Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku – komentował w TVN24 Tomasz 
Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk. 
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WizzAir otwiera nowe połączenie z Gdańska do Islandii. A dlaczego właściwie 
warto tam polecieć? Powodów jest przynajmniej kilka.
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O    d czerwca 2015 ruszają loty Gdańsk – Keflavik. Pasa-
żerowie gdańskiego lotniska od dawna czekali na tę 
wiadomość. A jeśli ktoś jeszcze nie jest fanem tej nor-
dyckiej wyspy, powinien zapoznać się z jej walorami 
i przetestować je na własnej skórze.

Przyroda
Krajobraz Islandii jest unikatowy Słynne gejzery i gorące źródła 
Islandczycy zawdzięczają położeniu wyspy na tak zwanej gorą-
cej plamie – miejscu obdarzonym wyjątkowo wysoką tempera-
turą pod ziemią. Oprócz gejzerów tu i ówdzie występują wulka-
ny, w tym czynne, jak najwyższy z nich, Hekla (prawie 1500 m 
n.p.m.). Islandia aż w 11 procentach składa się z lodowców, z któ-
rych największy, Vatnajökull, ma powierzchnię ponad 8000 km 
kwadratowych. Duże wulkany i lodowce to nie wszystko – znaj-
dziecie tu też malownicze wodospady i obszerne plaże nad oce-
anem. I właśnie nad brzegami ulokowane jest życie – pomiędzy 
fiordami i  zatokami znajdziemy małe, ale dobrze prosperujące 
osady. Ale nie tylko ludziom dobrze się wiedzie. Większość zwie-
rząt, które przybyło na wyspę wraz z pierwszymi osadnikami, są 
traktowane z wielkim szacunkiem. Choć klimat jest surowy, to 
i dla zwierząt hodowlanych, i dla tych żyjących na wolności, jak 
najbardziej znany islandzki ssak – lis polarny – sprzyja niczym 
niezatruta flora i duże przestrzenie. Poza tym Islandia może po-
szczycić się największą różnorodnością gatunkową... owadów.

Kuchnia
Dziewicza przyroda sprzyja zdrowej żywności. Podstawę kuch-
ni islandzkiej stanowią świeżo złowione ryby. Rybołówstwo od 
wieków jest jednym z głównych gałęzi islandzkiej gospodarki. 
W pobliżu wybrzeża znajduje się jeden z najbogatszych łowisk 
w  Północnym Atlantyku. Łososie, pstrągi, cierniki sole, wę-
gorze – to tylko niektóre z licznych odmian ryb serwowanych 
w restauracjach i jedzonych w domach codziennie. Oprócz tego 
dużo krewetek. Kuchnia islandzka to także organiczne warzy-
wa, uprawiane w nieskażonej ziemi. Delicją na tutejszych sto-
łach jest wędzone i suszone mięso rekina. Szukacie odmienno-
ści? Spróbujcie baranich jąder. Mięso jest tu trudno dostępne, 
przez co bardzo drogie i otoczone niemal czcią – żadna część 
zabitego zwierzęcia się nie zmarnuje. Słowianie poczują się jak 
u siebie w domu, gdy przekonają się, że popularnym trunkiem 
na Islandii jest svarta daudi, czyli... czarna śmierć. Nazwę nale-
ży potraktować bardziej jako nordycką przewrotność, bo ta wy-
sokoprocentowa wódka rozgrzeje zziębnięte ciało i ukoi duszę.

Kultura
To tu przed światem skrywa się kontrowersyjny pisarz Michel 
Houellecq, gdy medialny szum przerasta jego wytrzymałość. 
A pustelniczy charakter wyspy czyni z Islandii raj dla szukają-
cych skupienia twórców. Nic dziwnego, że to stąd wywodzi się 
jedno z ciekawszych europejskich kin i artyści tacy jak Björk, 
dziś ikona popkultury. No i nie zapominajmy o kryminałach, 
których spod piór islandzkich pisarzy wychodzi mnóstwo i któ-
re swoją tradycją sięgają początków piśmiennictwa na tym tere-
nie. Właściwie nie ma lepszego miejsca na ziemi dla wszelkiego 
rodzaju twórców. Islandczycy jak nikt inny dbają o swoje dzie-
dzictwo narodowe, a pisarze i intelektualiści cieszą się ogrom-
nym autorytetem. A takie podejście, jak zauważa Jacek Godek, 
tłumacz literatury islandzkiej w  rozmowie dla zbrodniawbi-
bliotece.pl, owocuje niespotykanym rozwojem sztuki. Powstaje 
dużo dzieł, ale nie mylmy tego z masową produkcją, bo prze-
łożenie ilości na jakość jest wprost niebywałe. A  zatem, jeśli 

poszukujecie inspiracji, wasz kierunek to Islandia. Nawet jeśli 
nie poszukujecie, to osobliwość tej wyspy pewnie i tak uczyni 
z was artystów. Gotowi na wyzwanie? 

ENGLISH  
TEXT Destination: Iceland

WizzAir launches a new connection from 
Gdansk to Iceland. But why is the country 
actually worth a visit? There are at least 
several reasons for this.

Flights from Gdansk to Keflavik start in June 2015. Gdansk Airport 
passengers have been waiting for this piece of news for a long time. 
And if you are not a fan of this Nordic island yet, you should learn 
something about its values and experience them firsthand.

Nature
The Icelandic landscape is unique. Icelanders owe their famous gey-
sers and hot springs to the fact that the island is located on the so-
called hotspot, a place endowed with exceptionally high tempera-
tures below the ground. Apart from geysers, Iceland is here and 
there covered with volcanoes, including active ones, for example the 
tallest one, Hekla (almost 1,500 metres). Glaciers covers as much as 
11 percent of Iceland. The biggest one, Vatnajökull, has a surface area 
of more than 8,000 kilometres. But Iceland is more than just volca-
noes and glaciers. What you can also find here are picturesque wa-
terfalls and vast beaches by the ocean. This is also where life centres: 
between fjords and bays you can find small but thriving settlements. 
But people are not the only ones that enjoy living here. Most animals 
that came to the island with the first settlers are treated with great 
respect. Even though climate is harsh, untainted nature and vast ex-
panses of land favour both farm animals and those living in the wild, 
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Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
usług VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów  
podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range  
of VIP services. The offer is dedicated to passengers of sched-
uled and private flights on domestic and international routes. 

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control, 
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge, 
• a rich selection of groceries and drinks, 
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in 

a private room, 
• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

REKLAMA

like Arctic fox, the most popular Icelandic mammal. Besides, Ice-
land can boast the biggest species diversity of... insects.

Cuisine
Untouched nature favours healthy food. Icelandic cuisine is based 
on fresh fish. Fishing has been one of the main branches of Icelan-
dic economy for centuries. There is also one of the most abundant 
fishing grounds in North Atlantic near its coast. Salmon, trout, 
sole, eels and three-spined sticklebacks are only several of the nu-
merous fish species served in restaurants and eaten at homes ev-
ery day. Apart from that, Icelandic cuisine is rich in shrimps. But 
it also means organic vegetables raised in uncontaminated soil. 
Still, smoked and dried shark meat remains the greatest delicacy 
on local tables. Are you looking for something exotic? Try lamb 
testicles. As meat is hardly available here, it is very expensive and 
almost worshipped by local people, who cannot allow themselves 
to waste any piece of a killed animal. Slavs will feel at home on 
the island when they get to know a popular Icelandic drink called 
svarta daudi, that is... black death. But the name should be under-
stood rather as Nordic perversity because this high-proof vodka 
can warm your freezing body up and relieve your soul.

Culture
Iceland is where the controversial writer Michel Houellecq 
hides when all the big hullabaloo in the media goes beyond his 
capabilities. And the hermitic character of the island makes it 
a paradise for concentration-seeking artists. No wonder that it is 
the homeland of one of the most interesting European cinemas 
and artists like Björk, who has already become a  pop culture 
icon. We should not forget about literature either: there are lots 
of crime novels written by Icelanders. Their tradition dates back 
to the beginnings of writing on the island. There is actually no 
better place for all kinds of artists. Islanders care about their 
national heritage like no one else and hold writers and intellec-
tualists in considerable respect. And, as observed by Icelandic 
literature translator Jacek Godek in an interview on zbrodniaw-
bibliotece.pl, such an approach results in extraordinary devel-
opment of art. Countless works are produced on the island, but 
this phenomenon should not be mistaken for mass production 
because the quality-to-quantity ratio is simply remarkable. So if 
you are looking for inspiration, you simply have to visit Iceland. 
And if you are not, the peculiarity of this island will surely make 
you an artist anyway. Ready for the challenge? 
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