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GRZEGORZ 
KAPLA

 
Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów ko-
mediowych w XXI 
w. (m.in. "Ciało", "Te-
stosteron" i "Lejdis"). 
"Testosteron" - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach 
- jest również jedną 
z najpopularniej-
szych dziś polskich 
sztuk na świecie. 
W 2015 roku Sara-
monowicz wydał 
bestsellerową po-
wieść „Chłopcy".

EN
A director, screen-
writer, writer, play-
wright and journalist. 
The author of the 
biggest Polish com-
edy hits of the 21st 
century (e.g. Ciało, 
Testosteron and 
Lejdis). Present in 
theatres in several 
countries all the 
time, Testosteron is 
also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world. In 
2015, Saramonowicz 
published his best-
seller book entitled 
Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

 NASI AUTORZY

 
Człowiek pracy, 
gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość 
zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskie-
go, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

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

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

KATARZYNA
WARNKE

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

N A S I  A U T O R Z Y
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A P O K A L I P S A 

ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Jacek Górecki

KTOŚ KIEDYŚ POWIEDZIAŁ O ADAMIE WORONOWICZU, ŻE JEST JAK 
CZYSTA, BIAŁA KARTKA, NA KTÓREJ MOŻNA NAMALOWAĆ WSZYSTKIE 
MOŻLIWE EMOCJE. TO AKTOR KAMELEON, KTÓRY W OSTATNICH LA-
TACH STWORZYŁ WIELE ZNAKOMITYCH RÓL ZARÓWNO W TEATRZE 
JAK I W KINIE. TYM RAZEM MIERZY SIĘ Z WIZJĄ KOŃCA ŚWIATA.

A P O
K A
 L I P
S A



W jakieś sytuacji nie chciałbyś być w momencie 
apokalipsy?
Mój bohater Andrzej w spektaklu „Jezioro“ Yany Ross 
mówi, że w momencie apokalipsy nie chciałby być na 
schodach ruchomych i w łazience. Przyznam szczerze, 
że nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Uważam, że 
miejsce czy sytuacja w takiej chwili jest akurat drugo-
rzędną sprawą, choć dla wielu to dość znaczące czy będą 
akurat w trakcie pocałunku z ukochaną osobą, w galerii 
handlowej, czy na bezludnej wyspie.

Zmierzenie się z tematem apokalipsy dla twoje-
go bohatera jak i dla każdego człowieka jest tylko 
zapalnikiem to postawienia wielu innych, znaczących 
pytań, zahaczających o sens życia.
Bohaterowie przedstawienia „Jezioro“ mają wiele róż-
nych problemów, z którymi muszą się zmierzyć. Pyta-
nie, gdzie akurat chciałbym być w momencie apoka-
lipsy, było raczej impulsem do wypowiedzi na inne, 
ważniejsze tematy. To, co mojemu bohaterowi Andrze-
jowi spędza sen z powiek, to obraz owieczek wpatrzo-
nych w zachodzące słońce. Nazwałbym to przesileniem, 
które rodzi się w każdym z nas, które widzimy w polity-
ce, ekonomii, świecie. Zapowiedzi kolejnych krachów 
na giełdzie, wojny – te, które się toczą i te, które zaraz 
wybuchną – panika, która rządzi światem; to wszystko 
powoduje w nas totalną bezsilność. Dlatego mojego bo-
hatera Andrzeja tak dręczy ten obraz; obraz, który ma 
w sobie jakiś spokój.

Historia z obrazem ślepo zapatrzonych w słońce 
owiec jest prześmiewcza, z drugiej strony jest smutną 
aluzją do ludzi oszukujących samych siebie. Jesteśmy 
trochę tchórzami.
Tak to jest w życiu człowieka, że kiedy ma jakieś obawy, 
to tłamsi je w sobie. Nauczyliśmy się je chować głęboko 
w środek samego siebie, nie wychodząc z  tym na ze-
wnątrz, do ludzi. 

Twój bohater Andrzej, na tym pozornie spokojnym 
obrazie, dostrzega jednak coś, co powoduje, że zaczy-
na zadawać pytania.
To ciemna plama w rogu obrazu. Ciemna przestrzeń, 
w której nic nie ma. Mój bohater zastanawia się co tam 

się kryje. Jakie niebezpieczeństwo czyha w  czarnej 
materii? Zadaje sobie pytanie, dlaczego żadna z owiec 
nie odwraca się w tamtą stronę. Andrzej zapewne tak 
by zrobił. Podobnie jest z  nami. Zaślepieni pięknym 
idyllicznym obrazem naszego życia bardzo często nie 
zauważamy albo nie chcemy zauważyć tego zła, które 
jest tak blisko. Zwyczajnie się boimy, bo jesteśmy słaby-
mi istotami.

Które chowają często problemy za sztucznie 
doklejonymi uśmiechami.
Tak też jest z moim bohaterem. Andrzej jest optymistą. 
Patrzy na ten świat przez pryzmat tego, że ludzie chociaż 
na moment są razem. Łączą się w pary, zawiązują jakieś 
więzi, odkładają wszystkie spory i waśnie i po prostu są 
ze sobą. I to jest najważniejsze. Cieszą się chwilą spędzo-
ną z drugim człowiekiem odrzucając wszystko inne. Tak 
się niestety nie da. 

I tak każdego dopada szarość dnia codziennego i jego 
problemy. Wraz z Agnieszką Grochowską, twoją 
sceniczną partnerką dokonujcie trudnego wyboru, 
który wiąże się z życiem waszego dziecka.
To dramat moralny ludzi, którzy czekają w kolejce na 
przeszczep serca córki. Ktoś oferuje im pomoc, jak się 
później okazuje, nie do końca uczciwą, ale życie dziec-
ka jest dla nich najważniejsze, nawet jeśli kosztem tego 
jest śmierć niewinnego człowieka, który ma pierw-
szeństwo do przeszczepu. Naszymi bohaterami targają 
najróżniejsze emocje od strachu, przez radość, aż do 
zwątpienia. 

Ale nie wskazujecie winnych i ofiar. Nie 
usprawiedliwiacie zbrodni. Jesteście czystą kartką. Co 
jest sporą rzadkością dzisiaj, nie tylko w sztuce, ale 
przede wszystkim w polityce, życiu społecznym.
To jest właśnie fantastyczne w tym spektaklu, że widz 
nie dostaje jednoznacznych odpowiedzi, wzorów po-
staw, zachowań. Jesteśmy z jednej strony protagoni-
stami, z  drugiej antagonistami. Publiczność, która 
przychodzi na nasz spektakl, świetnie reaguje, niemal 
przeżywa podobne etapy i  emocje co my na scenie. 
W widzach uruchamia się myślenie, a nie tylko bierne 
odbieranie ładnego obrazka, który tak prześmiewczo 
opisuje mój bohater.

Chyba najważniejszą cechą tego spektaklu jest 
konfrontacja z widzem.
Bardzo często chodzę do teatru i niestety niewiele jest 
takich spektakli, które rozmawiają z publicznością. My, 
aktorzy na scenie, nie jesteśmy od naszych widzów ani 
lepsi, ani gorsi, ani mądrzejsi, przez co możemy być im 
tak bliscy, podobni, ludzcy. Niby to oczywiste, ale kiedy 
spojrzymy na to, co dzisiaj wbija się nam do głowy, to 
często po dawce przyswojonych informacji czujemy się 
przygnębieni i maleńcy, a problemy przeciekają nam 
przez palce i stajemy się bezradni. 

Dlatego, że wyszliśmy z punktu inteligencji 
i przekazywania myśli.
Jestem przekonany, że człowiek ciągle jest spragniony 
odbierania czegoś głębszego. Nie wierzę, że zatraciła 

Z A Ś L E P I E N I  P I Ę K N Y M 
I DY L L I C Z N Y M  O B R A Z E M 

N A S Z E G O  Ż YC I A 
B A R D Z O  C Z Ę S T O  N I E 

Z AU WA Ż A M Y  A L B O  N I E 
C H C E M Y  Z AU WA Ż YĆ 

T E G O  Z Ł A ,  K T Ó R E 
J E S T  TA K  B L I S KO. 
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N I E  W I E R Z Ę ,  Ż E 
Z AT R AC I Ł A  S I Ę  W   N A S 
C A Ł KOW I C I E  Z D O L N O Ś Ć 
S A M O D Z I E L N E G O 
M Y Ś L E N I A .  T R Z E B A  T Y L KO 
S T WO R Z YĆ  W I D Z O M 
T Ę  M O Ż L I WO Ś Ć .

się w nas całkowicie zdolność samodziel-
nego myślenia. Trzeba tylko stworzyć wi-
dzom tę możliwość. Przecież każdy z nas 
chce, żeby go traktowano serio. Mam wra-
żenie, że taką propozycję daje Yana Ross, 
która bardzo uczciwie traktuje widzów, 
która nie mówi, że wie więcej, tylko staje 
na równi z  ludźmi, którzy przychodzą na 
nasz spektakl. 

To spektakl pokolenia inteligencji, 
trzydziestolatków, którzy żyją 
w zagrożeniu, którzy są bezradni i nie 
wiedzą jak tą teraźniejszość umeblować.
Nigdy nie brałem udziału w takim przedsta-
wieniu, które byłoby pokoleniowe. Nie chce-
my, żeby była wojna. Nie chcemy, żeby ludzie 
kłócili się i byli nietolerancyjni w stosunku 
do siebie. Arka, jaką jest ziemia, pomieści 
wszystkich, na świecie jest miejsce dla każ-
dego. Problem polega na tym, że są ludzie, 
którzy mają ochotę ten świat uporządko-
wać i kogoś się pozbyć, zarówno fizycznie 
jak i psychicznie spychając go w jakiś dół, 
uniemożliwiając mu funkcjonowanie i za-
bieranie głosu. Taka sytuacja jest trudna do 
przyjęcia dlatego, że każdy z nas chciałby 
zostawić ten świat lepszym dla tych, którzy 
przyjdą po nas; chciałby świata, który nie 
ocenia i nie skazuje. 

Istotny jest też komunikat, który pada 
do publiczności, czy bardziej jego język. 
Pozbawiony agresji, brutalności, będący 
jedynie ostrzeżeniem. Niemy krzyk.
To jest super, że ten komunikat jest niemy, 
że jest tylko obrazem. Ktoś widzi wideo 
z akcji  artystycznej Piotra Pawlenskiego 
„Wolność“ w St. Peterburgu – płonące opo-
ny może zidentyfikować jako wydarzenia 
na Majdanie sprzed dwóch lat. Ale Majdan 
może zdarzyć się wszędzie, również u nas 
może przyjść ten moment przesilenia spo-
łecznego. Nie chcemy epatować na scenie 
agresją, nas i  reżyserkę interesuje działa-
nie bardzo pokojowe. Nie używamy argu-
mentów siłowych, próbujemy rozmawiać 
z widzem. Jednak inteligencja zawsze inte-
ligencja jest na straconej pozycji, ponieważ 
myśli, że wszystko można załatwić werbal-
nie, rozmową, bez użycia amunicji. Nieste-
ty często okazuje się, że druga strona działa 
zupełnie innaczej – w  radykalny siłowy 
sposób. 

Jednak to inteligencja zawsze popychała 
warstwę społeczną dalej.
Dzisiaj przestajemy myśleć stając się ma-
szynami do przyciskania guzików, nie po-
trafimy analizować. Często ludzie widząc 
obraz w wirtualnej rzeczywistości są prze-
konani, że jest to prawda. Zadawanie pytań 



staje się zbędne. A przecież ten obraz to czysta mani-
pulacja, niestety nauczyliśmy się to przyjmować całko-
wicie bezkrytycznie. Gdybyśmy się cofnęli do jednego 
pokolenia wstecz to zobaczylibyśmy, że kiedyś ważne 
było doszukanie się prawdy, jakieś działanie. Dzisiaj je-
steśmy zagubieni.

Nie boisz się, że widz nie zrozumie waszego 
przekazu? 
Widz może mieć problemy z  odczytaniem pewnych 
rzeczy. Nie idziemy na łatwiznę, ale przynajmniej pu-
bliczność wie, że nie serwujemy im pustej wydmuszki. 
Forma jest oczywiście bardzo ważna...

Dzięki formie przełamujecie wizję apokalipsy jako 
strasznej zagłady. W waszej propozycji to dająca 
nadzieje idylla. Trochę przypominająca „Melancholię“ 
Larsa von Triera.
Strona wizualna jest bardzo ważnym elementem dla 
Yany Ross. „Melancholia“ to taki film naszego pokole-
nia; był dla nas wielką inspiracją. 

Czy zawód aktora sprawia, że łatwiej jest w życiu 
mierzyć się z tematami, problemami, które przechodziło 
się w innej skórze, skórze swoich bohaterów?
Życie to jest życie. Nie da się tego przełożyć na to, że ja 
coś przepracuję na scenie i nauczę się jakiś zachowań, 
które wykorzystam potem w życiu realnym. To, co jest 
fajne w tym zawodzie, to świadomość, którą zyskuję 
mierząc się z różnymi tematami. Nie chcę powiedzieć, 
że łatwiej się żyje będąc aktorem, bo to nieprawda, ale 
na pewno zyskuje się  wiedzę, że za wyborami człowieka 
przeważenie kryją się jakieś dramaty i problemy. Praca 
aktora jest bardzo ciekawa. Człowiek jest tajemnicą 
i często sami nie wiemy, co stoi za naszymi decyzjami, 
zachowaniami czy działaniami. I to właśnie w człowie-
ku jest najciekawsze, że jest ciągłą zagadką i żadna na-
uka tej zagadki nie rozwiąże. W rzeczywistości każdy 
człowiek jest aktorem, ciągle przybiera maski. To, co 
robimy na scenie to tylko nędzne odgrywanie zacho-
wań tego genialnego aktora, który na co dzień kreuje 
wielkie, skomplikowane role. 

ENGLISH 

APOCALYPSE

Someone once said that Adam Woronicz is like a blank, white 
sheet of paper on which you can paint all possible emotions. He 
is a chameleon actor who in the recent years has created many 
excellent roles both in the theatre and in the cinema. This time, 
he faces the vision of the end of the world.

In what situation would you prefer not to find 
yourself during the apocalypse?
My character Andrzej in Yana Ross’s performance 
Jezioro says that he wouldn’t like to be on an escalator 
or in a bathroom during the apocalypse. To be honest, 
I have never given much thought to it. I think that the 
place or situation in such a moment is actually a side is-
sue, even though it’s quite important for many whether 
they would be kissing their beloved one, spending their 
time in a shopping mall or staying on a desert island then.

Facing the topic of the apocalypse is for your 
protagonist and any other human being only a trigger 
to ask oneself many other important questions that 
tackle topic of the meaning of life.
The characters of Jezioro have many other problems 
they have to face. The question where I would like to 
be during the apocalypse was rather an impulse to talk 
about other, more important issues. What gives my 
character Andrzej sleepless nights is the image of lambs 
staring at the setting sun. I would call it a turning point. 
It happens in all of us. We see it in politics, economy, the 
whole world. Harbingers of next stock-market crashes, 
wars – those that already rage on and those that are just 
about to break out – and panic that rules the world – all 
of that makes us utterly helpless. This is why Andrzej 
is so tormented by that image, an image that has some 
peace about it.

The story about lambs staring blindly at the sun 
is irreverent, but – on the other hand – it is a sad 
allusion to people who delude themselves. We are 
cowards to some extent.
It’s like that in human life that when we experience 
fears, we suppress them. We’ve learned to hide such feel-
ings deep inside of ourselves, without expressing them 
openly and telling others about them.

But in this seemingly peaceful image Andrzej, your 
hero, notices something that makes him start asking 
questions.
It is a dark stain in the corner of the picture. Some dark 
space and nothing in it. My hero wonders what’s inside. 
What dangers lurk in this dark matter? He asks himself 
the question why none of the lambs turns in that direc-
tion. Andrzej would probably do it. And it’s similar with 
us. Blinded by the idyllic image of our life, we often fail 
to notice or don’t want to notice the evil that is so close. 
We’re simply afraid because we’re weak creatures.

That often hide their problems beneath artificial 
smiles.
It’s like that with my character too. Andrzej is an opti-
mist. He perceives the world through the prism of the 
fact that humans are together at least for a moment. 
They form relationships, some ties, abandon all their 
disputes and quarrels and are simply together. And this 
is the most important thing. They enjoy every moment 
spent with the other person, rejecting everything else. 
But it can’t be like that.

In the end, everyone is struck by the dullness of 
everyday life and their problems. Together with 
Agnieszka Grochowska, your stage partner, you make 
a hard choice connected with the life of your child.
It’s the moral tragedy of people waiting in a queue for 
a  heart transplant for their daughter. Someone offers 
them help, which – as it later turns out – is not entirely 
honest, but it is their child’s life that matters most to 
them, even at the cost of the life of an innocent man 
who has priority in the queue for the transplant. Our 
heroes are tormented by various emotions, from fear 
through joy to despair.

A P O K A L I P S A
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But you do not point at the culprits and the victims. 
You do not justify the crime. You are a blank piece 
of paper. It is quite a rarity today, not only in art but 
most of all in politics and social life.
This is precisely what’s great about the performance: 
that the viewer doesn’t get straightforward answers and 
patterns of attitudes and behaviours. On the one hand, 
we are protagonists and, on the other, antagonists. The 
audience that comes to our performance reacts very 
well to it, they experience almost the same stages and 
emotions as we do. The viewers start thinking, not only 
passively receiving the nice picture so mockingly de-
scribed by my hero.

It seems that confrontation with the audience is the 
most important feature of the performance.
I  go to the theatre very often, and – unfortunately – 
there aren’t many performances that would interact 
with the audience. We, actors on the stage, are neither 
better than our viewers nor worse nor wiser, thanks to 
which we can be so close and similar to them, so hu-
man. It’s seemingly obvious, but if we look at what is 
today hammered into our heads, we will see that after 
a  dose of information, we often feel depressed and 
small, problems slip through our fingers, and we be-
come helpless.

It is because we left the point of intelligence and 
gave up expressing our thoughts.
I’m convinced that humans are still longing for some-
thing deeper. I don’t believe we have completely lost 
the ability to think independently. Viewers just need to 
be given such an opportunity. After all, everyone wants 
to be treated seriously. I have the impression that Yana 
Ross makes such an offer. She treats her audience hon-
estly, doesn’t say she has more but considers herself 
equal to those who come to our performance.

It is a performance of the generation of the 
intelligentsia, of thirty-year-olds who live in danger, 
who are helpless and do not know how to furnish the 
present.
I’ve never participated in such a  performance that 
would be generational. We don’t want wars. We don’t 
want people to argue and be intolerant towards each 
other. The earth, which is our ark, will house every-
one, there is enough place in the world for all of us. The 
problem is that there are people who feel like arranging 
the world and disposing of someone by pushing them 
down both physically and psychologically and prevent-
ing them from functioning and taking the floor. Such 
a situation is hard to accept because each of us would 
like to leave the world better for those who will come 
after us. We would like a world that does not judge and 
condemn.

The message – or perhaps rather its language – that 
the audience receives is important too. It is devoid 
of aggression and brutality, being only a warning. 
A silent scream.
It’s great that the message is silent, that it is only an 
image. Someone sees the footage of Piotr Pawlenski’s 

artistic project entitled “Freedom” organised in Saint 
Petersburg, and they can identify burning tyres as 
events in Maidan Nezalezhnosti that took place two 
years ago. But such a  revolution can happen every-
where. The moment of a social crisis can come in our 
country too. We don’t want to shock the audience with 
aggression; we and the director are interested in very 
peaceful activities. We don’t want to resort to force 
but try to talk to the viewer. But the intelligentsia is 
always fighting a losing battle because it thinks that ev-
erything can be resolved verbally, with the use of con-
versation and no ammunition. Unfortunately, it often 
turns out that the other party acts completely different-
ly, in a radical way and with the use of violence.

But the intelligentsia has always pushed society 
further.
Today, we stop thinking and turn into machines whose 
only task is to press the buttons. We’re unable to anal-
yse. When they see a virtual reality image, people are 
sometimes convinced that it’s actually real. It becomes 
unnecessary to ask questions. And yet that image is 
sheer manipulation, but we’ve unfortunately learned 
to believe in that completely unquestioningly. If we 
moved one generation back, we would see that what 
was then important was searching for the truth, activi-
ty. Today, we’re lost.

Aren’t you afraid that the viewer will not understand 
your message?
The viewer might have problems with interpreting cer-
tain things. We don’t take the easy way out, but at least 
the audience knows that we don’t serve them empty 
words. The form is obviously very important...

Thanks to the form, you overcome the vision of 
the apocalypse as a terrible catastrophe. In your 
interpretation, it is a hope-giving idyll. It resembles 
Melancholia by Lars von Trier a bit.
The visual sphere is a very important element for Yana 
Ross. Melancholia is a kind of a film of our generation; 
it was a great inspiration for us.

Does the acting profession make it easier to face in 
real life the topics and problems you underwent in 
different shoes, in the shoes of your characters?
Life is life. It can’t be said that I work through something 
on the stage and learn some specific behaviours I can lat-
er use in my real life. What’s great about the profession is 
the awareness I develop when I cope with various topics. 
I don’t want to say that life is easier when you’re an actor, 
because it’s not true, but you certainly acquire knowl-
edge that there are most often tragedies and problems 
behind people’s choices. The acting profession is very 
interesting. Man is a mystery, and we often don’t know 
ourselves what is behind our decisions, behaviours and 
acts. And that’s precisely what’s most interesting about 
man: that he’s a constant mystery which can’t be solved 
by any science. In fact, every man is an actor who puts 
on various masks all the time. What we do on the stage is 
only poor acting out a masterly actor who creates great, 
complex roles every day. 
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 lipca 1789 roku bunt mieszkańców Paryża prze-
ciwko władzy sięgnął zenitu. Rewolucjoniści 
rzucili się na Bastylię, paryski zamek służący 

wówczas za więzienie, i najpierw ją zdobyli pokonując 
129 żołnierzy, pośród których było wielu starców i inwa-
lidów, następnie uwolnili jej więźniów (czterech fałszerzy, 
oskarżonego o kazirodztwo hrabiego i dwóch szaleńców), 
a potem ją zburzyli. 

100 lat później wydarzenie to, będące już jednym z wiel-
kich mitów Rewolucji Francuskiej, paryżanie postanowili 
uczcić w przewrotny sposób. Zburzenie jednego budynku 
uhonorowano wybudowaniem drugiego.

STEROWCE, MACHINY, ŻELAZO
1989 rok był w historii Paryża kolejnym rokiem, który 
stał się dla miasta ważny. Była to jednocześnie jedna z nie-
wielu dat, która odbiła się na mieście nie z powodu walk, 
bitew czy innego rozlewu krwi. Tym razem zwyciężyła 
dalekowzroczność i nauka.

To właśnie wtedy w Paryżu miała odbyć się Wystawa 
Powszechna (dziś nazwalibyśmy ją Wystawą Świato-
wą). Jej otwarcie zaplanowano na 6 maja. Wydarzenie 

14 o rozmachu sięgającym prawie całego świata po prostu 
nie mogło nie być spektakularne. Pomysły, plany i idee 
do odpowiedzialnego za organizację wystawy francu-
skiego ministra handlu przysyłały zarówno najtęższe 
głowy Francji, jej wizjonerzy, jak i  zwykli marzyciele 
i szaleńcy. 

W końcu plany się wykrystalizowały. Odwiedzających 
z całego świata witał wielki szklany gmach. Dokoła niego 
poustawiano mniejsze pawilony. Atrakcji nie brakowało: 
jedni zaglądali ciekawsko do „czarnej wioski”, gdzie za 
eksponaty służyło czterystu rdzennych mieszkańców 
Afryki. Inni decydowali się na lot dwupokładowym ste-
rowcem ze słynnym fotografikiem Nadarem.

Oczkiem w głowie ministerstwa stały się dwie kon-
strukcje. Po pierwsze, na Polach Marsowych, gdzie miała 
odbyć się wystawa, stanęła imponująca Galeria Maszyn 
według projektu Ferdynanda Duterta, prezentująca naj-
ważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Już na samym po-
czątku wystawy Galeria cieszyła się wielkim zaintereso-
waniem i z miejsca została okrzyknięta najpiękniejszym 
pawilonem podczas Wystawy. Druga konstrukcja, której 
otwarcie miało uświetnić Wystawę, była zgoła inna.

14  L I P C A  17 8 9 
R O K U  B U N T 

M I E S Z K A Ń C Ó W 
PA R Y Ż A 

P R Z E C I W K O 
W Ł A D Z Y 
S I Ę G N Ą Ł 

Z E N I T U .
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„Okropna, paskudna, podła” – tak określono Wie-
żę Eiffla 14 lutego 1887 roku na łamach paryskiej „Le 
Temps” w  tekście zatytułowanym „Protest artystów”. 
Podpisało się pod nim 13 cenionych postaci ówczesnego 
świata francuskiej sztuki, m.in. Aleksander Dumas (syn) 
oraz autor projektu Opery Paryskiej Charles Garnier. Pi-
sali nawet, że Paryż jest kobietą, więc dodawanie jej wieży, 
czyli żelaznego fallusa, po prostu się nie godzi. Minister 
pozostał jednak nieugięty. De facto musiał się mierzyć 
z bardzo skrajnymi opiniami – wielu marudziło i prote-
stowało, ale kiedy tylko organizatorzy Wystawy ogłosili, 
że chcą uczcić ją skonstruowaniem wieży, to właśnie pro-
jekt Eiffla przykuł największą uwagę. Pokonał dokładnie 
106 innych pomysłów, w większości dużo bardziej kla-
sycznych. Ich autorzy przychylali się ku twierdzeniu, że 
ustawienie w centrum pięknego konstrukcji z kilkuset 
ton żelaza będzie abominacją. Eiffel stawiał jednak na 
oryginalność. Rozwiał wątpliwości jury co do materiału, 
jaki zaproponował – wykazał, że żelazo będzie nie tylko 

trwałe, ale i lekkie. To był ważny argument, ponieważ 
pierwotnie wieża miała stanąć dosłownie nad Sekwaną, 
jako forma nietypowego mostu. Nabrzeże okazało się jed-
nak zbyt słabe nawet na stosunkowo lekką konstrukcję 
żelazną. Przeniesiono ją zatem na Pola Marsowe.

Wbrew temu co się sądzi, Gustave Eiffel, architekt od-
powiedzialny za wiele innych żelaznych konstrukcji, nie 
był autorem projektu. Pomysłodawcami byli jego pracow-
nicy: Maurice Koechlin i Emile Nouguier. Eiffel odkupił od 
nich projekt wraz ze wszelkimi prawami do niego już po 
jego opatentowaniu.

BUDOWA
Na placu budowy zakotłowało się 26 stycznia 1887 roku. 
Inżynierowie i budowniczowie stanęli przed nie lada wy-
zwaniem – w zaledwie dwa lata, dwa miesiące i pięć dni 
musieli postawić najwyższy budynek na świecie (wieża 
dzierżyła to miano przez 41 lat). Najpierw przez cztery 
miesiące ustawiano cztery kamienne fundamenty. Potem 
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przystąpiono do następnego etapu – monto-
wania 18 tysięcy elementów, z których każdy 
był specjalnie zaprojektowany z dokładnością 
do dziesiątych części milimetra. Najpierw 
składano je w większe, pięciometrowe ele-
menty, następnie montowano na placu budo-
wy. Wszystkie części powstawały w fabryce 
Eiffela w podparyskim Levallois-Perret.

Wszystkim tym zajmowała się ekipa kil-
kuset robotników, nad pracą których czuwa-
ło kilkunastu inżynierów doświadczonych 
w budowie żelaznych mostów. Samą budo-
wą dowodził Maurice Koechlin. Robotnicy 
wspinali się po rosnącej metalowej konstruk-
cji na chwiejnych drewnianych rusztowa-
niach i podczepianych platformach. Emile 
Goudeau, dziennikarz jednego z francuskich 
dzienników, wizytował budowę na początku 
1889 roku, niedługo przed jej ukończeniem. 

Charakterystycznym dla tamtych czasów po-
etyckim językiem relacjonował: „Gęsta chmu-
ra dymu ze smoły i węgla drapała nas w gardła, 
a zgiełk metalu krzyczącego pod uderzeniami 
młota nas ogłuszał. Tam, na placu, dalej praco-
wano przy śrubach: robotnicy z wielkimi pała-
mi, wznosząc się na półkach szerokich zaled-
wie na kilka centymetrów, zmieniali się waląc 
w śruby. Ktoś mógłby pomyśleć, że to kowale 
radośnie wystukujący rytm w wiejskiej kuźni, 
choć nie uderzali z góry na dół, a poziomo, a za 
każdym uderzeniem wznosił się deszcz iskier; 
te czarne postaci, wydające się większe niż 
w rzeczywistości na tle gołego nieba, wyglą-
dały jakby czerpały pioruny wprost z chmur”.

31 marca 1889 roku Gustave Eiffel uro-
czyście otworzył wieżę. Na samym jej szczy-
cie zawisła francuska flaga, umieszczono 
tam także latarnię, która świeciła w barwach 

narodowych Francji: na niebiesko, biało i czer-
wono. Tamże, na niewielkiej platformie, Eiffel 
odebrał Legię Honorową – najwyższe francu-
skie odznaczenie państwowe.

RATUNEK PRZED 
ROZBIÓRKĄ
Choć wieża w dalszym ciągu nie przekonywa-
ła niedowiarków, stała się przebojem Wysta-
wy Powszechnej. Zdobyła pierwszą nagrodę 
i w ciągu sześciu miesięcy przyciągnęła 1 953 
122 osoby, co sprawiło, że w większości odzy-
skano środki w nią zainwestowane. Widzowie 
chętnie napawali się z jej szczytu widokiem 
na 80 kilometrów, korzystali z umieszczo-
nych na niej rosyjskiej, amerykańskiej, fran-
cuskiej i flamandzkiej restauracji, zaglądali 
także do prywatnego apartamentu Eiffela 
umieszczonego na górze. Sukces konstrukcji 
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T Y L K O  S Y M B O L E M 

M I A S T A ,  A L E  N AW E T 
C A Ł E G O  K R A J U . 

i przyniesione dochody sprawiły, że władze miasta odstąpi-
ły od pierwotnego planu rozebrania wieży po 20 latach (nie 
oszczędzono zaś Galerii Maszyn, która zniknęła w 1910 
roku). Początkowo zadecydowano o przedłużeniu życia 
wieży o kolejne 20 lat, ale Eiffel nie miał zamiaru na tym 
poprzestać. Postanowił przede wszystkim rozprawić się 
z zarzutami o brak praktycznego zastosowania swojego 
najdonioślejszego dzieła. 

Początkowo projektant zainstalował na szczycie wieży 
laboratoria aerodynamiczne i meteorologiczne wycho-
dząc ze słusznego założenia, że najwyższy budynek świata 
może posłużyć do badania pogody i wiatru. To jednak nie 
przekonało niedowiarków, którzy w dalszym ciągu postulo-
wali konieczność jak najszybszego usunięcia wieży.

W sukurs Eiffelowi przyszedł... telegraf. Począwszy od 
1903 roku Wieża Eiffla stała się miejscem eksperymentów 
z bezprzewodowym telegrafem. Jego konstruktorzy uświa-
domili sobie, że tak wysoki budynek będzie świetną loka-
lizacją anteny nadawczo-odbiorczej. Rozwój wynalazku 
bacznie obserwowała armia, dzięki czemu jeszcze przed 
I Wojną Światową wieża rozpoczęła swoją służbę w wojsku. 
Okazała się kluczowa w zmianie sposobu komunikacji mię-
dzy generalicją a poszczególnymi posterunkami rozloko-
wanymi w pobliżu granicy francusko-niemieckiej. Dzięki 
temu do cywila przeszły gołębie pocztowe. Najdonioślejsze 
zasługi na froncie Wieża Eiffla zapisała na swoim koncie we 
wrześniu 1914. Instalacja, służąca do zagłuszania niemiec-
kich radiostacji, wprowadzała chaos pośród niemieckich 
jednostek podczas bitwy pod Marną, co pozwoliło woj-
skom francusko-angielskim na odparcie ataku na froncie 
zachodnim i zmusiło Niemców do zmiany całej koncepcji 
prowadzenia natarcia. Podczas II Wojny Światowej Wieża 
była już na wojskowej emeryturze. Paryż podczas bitew nie 
ucierpiał, więc i wieża obeszła się bez większego szwanku. 
Przecięto jedynie przewody wind, by je dezaktywować.

NA ZŁOM
Dziś samo wspomnienie o  tym, że wieżę powinno się 
rozebrać, powoduje na całym świecie reakcje w postaci 
ironicznego pukania się w głowę. Ku zaskoczeniu wielu 
okazało się, że tak dziwny budynek może stać się nie tylko 

symbolem miasta, ale nawet całego kraju. Co więcej – sta-
le się ją konserwuje, w momentach zagrożenia jej okolice 
patrolowane są przez uzbrojonych po zęby żandarmów. 
Wieża była świadkiem niezliczonych oświadczyn, ślubów 
i ślubnych sesji zdjęciowych. Była też... obiektem handlu. 
Została bowiem sprzedana na złom.

Kiedy władze Paryża głowiły się nad tym, co z konstruk-
cją Gustave Eiffla zrobić i ważyły z jednej strony popular-
ność i przychody, jakie wieża przyniosła, z drugiej zaś jej 
krytykę i niechęć mieszkańców do niej, do akcji wkroczył 
pewien sprytny blagier. 

Urodzony na terenie Austro-Węgier Viktor Lustig miał 
prawo pretendować do miana króla oszustów. Potrafił prze-
konać samego Ala Capone, żeby tamten przekazał mu 50 
tysięcy dolarów na wspólny interes. Lustig schował pienią-
dze w sejfie, a po dwóch miesiącach wrócił do legendarne-
go mafioso relacjonując, że biznes jest niedochodowy. Ca-
pone, ujęty domniemaną szczerością Lustiga, podarował 
mu kolejny tysiąc dolarów. 

Ale wcześniej Lustig zasłynął jako człowiek, który 
sprzedał Wieżę Eiffla, a o mały włos zrobiłby to... dwukrot-
nie. Kiedy zasłyszał o dylemacie z usunięciem wieży posta-
nowił działać. Przy pomocy sfałszowanych dokumentów 
podawał się za pełnomocnika wysoko postawionych osób 
we francuskim rządzie. Wszyscy wiedzieli, że politycy są 
skorumpowani, więc nikogo nie dziwiło, że Lustig nie chce 
podawać nazwisk. W imieniu francuskich włodarzy ofero-
wał swoim klientom zakup Wieży Eiffla. Prawo do niej miał 
dostać rzecz jasna ten oferent, który będzie gotów zapłacić 
za nią jak najwięcej. 

Na specjalne spotkanie w hotelu Crillon (często gosz-
czącym dyplomatów) Lustig zaprosił sześciu najbogat-
szych sprzedawców złomu. Podał się za zastępcę Dyrektora 
Generalnego w Ministerstwie Poczty. Wynajętą limuzyną 
przewiózł oferentów w okolice wieży, by mogli na własne 
oczy ocenić jej stan. Najbardziej zachwycony okazał się 
Andre Poisson, młody biznesmen, który miał ambicję 
przedostać się do paryskiej pierwszej ligi. Lustig obawiał 
się jedynie podejrzliwej żony kontrahenta. Wyznał zatem 
Poissonowi, że reprezentuje skorumpowanego polityka, 
który chce dorobić na boku. Przez to otrzymał nie tylko pie-
niądze za wieżę w formie czeku, który momentalnie zreali-
zował, ale i sowitą łapówkę, po czym nie czekając zniknął 
z Paryża. Poisson ze wstydu nie przyznał się ani minister-
stwu, ani policji, więc miesiąc później Lustig postanowił 
powtórzyć trik. Tym razem nie poszło tak dobrze, ale udało 
mu się uciec za ocean, gdzie w dalszym ciągu prowadził peł-
ną sukcesów karierę oszusta i naciągacza. 

Ze swojego przekrętu z Wieżą Eiffela wydawał się jed-
nak szczególnie dumny. Choć w swoim gangsterskim CV 
mógłby sobie wpisać mnóstwo spektakularnych przekrę-
tów to o tym z symbolem Paryża opowiadał ponoć najchęt-
niej. Kiedy w 1947 zmarł w więzieniu Alcatraz w rubryce 
„zawód” w akcie zgonu wpisano mu: „sprzedawca”. 

ENGLISH 

TOWER UNBECOMING OF A PRINCESS 

The Eiffel Tower should have disappeared and sunk into 
oblivion already 107 years ago. And yet it is still standing and 
with its recognisability beats the Arc de Triomphe, Versailles 
and Notre-Dame Cathedral.
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On 14 July 1789, the rebellion of the inhabi-
tants of Paris against the authorities reached 
its peak. The revolutionists attacked the Bas-
tille, a fortress in Paris which was then used as 
a prison, and first defeated 129 soldiers, many 
of whom were old and disabled, and conquered 
the fortress, then released its prisoners (four 
forgers, a count charged with incest and two 
madmen) and finally destroyed the building.

100 years later, Parisians decided to com-
memorate the event, which had already be-
come one of the great myths of the French 
Revolution, in a perverse way. They honoured 
destruction of the building by constructing 
another one.

AIRSHIPS, MACHINES, IRON
1889 was another important year in the histo-
ry of Paris. It was at the same time one of few 
dates that left a trace in the city not because of 
battles, fights or other bloodshed. This time, it 
was farsightedness and science that won.

It was precisely then that the Universal Ex-
position (today we would call it World’s Fair) 
was to be organised. Its opening was planned 
for 6 May. An event of almost worldwide im-
portance simply could not be unspectacular. 
The biggest brains and visionaries in France 
as well as ordinary dreamers and madmen 
were sending their ideas and plans to the 
French minister of trade, who was responsible 
for the organisation of the event.

Finally, the plans crystallised. A huge glass 
building was welcoming guests from the whole 
world. Around it were smaller pavilions. There 
were a lot of attractions: some were interested 
in a “Negro village”, where four hundred Afri-
cans were used as living exhibits. Others de-
cided on a flight aboard a double-deck airship 
with the famous photographer Nadar.

But the minister set his heart on two con-
structions. The first one, the Gallery of Ma-
chines designed by Ferdinand Dutert and ex-
hibiting the most important achievements in 
the field, was erected in the Champ de Mars, 
where the exposition was to be held. The Gal-
lery had enjoyed huge popularity from the 
very beginning of the exposition and was im-
mediately hailed as the most beautiful pavilion 
of the event. The second construction, whose 
opening was supposed to add splendour to the 
exposition, was completely different.

“Useless, monstrous, ridiculous,” that is 
how the Eiffel Tower was described on 14 
February 1887 in a  text entitled “Artists’ 
protest” published in the Parisian Le Temps. 
Thirteen highly regarded figures of the then 
world of French art signed the petition, 
including for example Alexandre Dumas 
junior and Charles Garnier, the architect 
of the Parisian opera house Palais Garnier. 
They also wrote that Paris was a woman, so 

it ill befitted to add a tower, an iron phallus, 
to her. But the minister was relentless. He de 
facto had to cope with very radical opinions: 
many complained and protested, but when 
the organisers of the exposition announced 
that they wanted to celebrate it with the con-
struction of a tower, it was precisely Eiffel’s 
design that attracted the biggest attention. 
He beat 106 other ideas, most of which were 
far more classical. Their authors claimed 
that placing a  structure made of several 
hundred tons of iron in the centre of the 
beautiful city would be an abomination. But 
Eiffel counted on originality. He dispelled 
the jury’s doubts over the material he had 

proposed and proved that iron would be not 
only durable but also light. It was a very im-
portant argument because originally the 
tower was supposed to stand literally on 
the Seine as a form of a unique bridge. But 
the wharf turned out to be too weak even 
for a relatively light iron structure. So it was 
moved to the Champ de Mars.

Contrary to popular belief, Gustave Eiffel, 
an architect responsible for many other iron 
structures, was not the author of this design. 
The idea came from his employees: Maurice 
Koechlin and Émile Nouguier. Eiffel bought 
the design from them together with all rights 
to it already after it had been patented.



CONSTRUCTION
The construction site started buzzing with ac-
tivity on 26 January 1887. Engineers and build-
ers faced a considerable challenge – they had 
to erect the tallest building in the world (the 
tower bore that name for 41 years) within only 
two years, two months and five days. Firstly, 
it took four months to lay four stone founda-
tions. Then they moved to the next stage. They 
had to mount eighteen thousand pieces, each 
of which had been specially designed to an 
accuracy of one tenth of a millimetre. They 
were first assembled into larger, five-metre 
elements and then erected in the construction 
site. All parts were produced in Eiffel’s factory 
in Levallois-Perre near Paris.

The works were carried out by a team of 
several hundred workers, supervised by be-
tween ten and twenty engineers experienced 
in iron bridge construction. The construction 
was overseen by Maurice Koechlin. Workers 
were climbing the rising metal structure on 
shaky wooden scaffolding and attached plat-
forms. Emile Goudeau, a journalist for one of 
French newspapers, visited the construction 
site at the beginning of 1889, a little while 
before it was finished. He described it with 
poetic language characteristic of those times, 
“A thick cloud of tar and coal smoke seized 
the throat, and we were deafened by the din 
of metal screaming beneath the hammer. 
Over there they were still working on the bolts: 
workmen with their iron bludgeons, perched 
on a ledge just a few centimetres wide, took 
turns at striking the bolts. One could have tak-
en them for blacksmiths contentedly beating 
out a rhythm on an anvil in some village forge, 
except that these smiths were not striking up 
and down vertically, but horizontally, and 
as with each blow came a shower of sparks, 
these black figures, appearing larger than 
life against the background of the open sky, 
looked as if they were reaping lightning bolts 
in the clouds.”

On 31 March 1889, Gustave Eiffel led the 
opening ceremony of the tower. On its top 
hung the French flag. A beacon was installed 
there, too, that sent out three beams of red, 
white and blue light, the national colours of 
France. This is also where, at a small platform, 
Eiffel received the Legion of Honour, the high-
est French national order.

RESCUED FROM DEMOLITION
Even though the tower still did not manage 
to appeal to doubters, it became the hit of the 
Universal Exposition. It won the first prize and 
within six months attracted 1,953,122 people, 
which allowed to recover the majority of the 
money invested in the tower. From its top, its 
guests enjoyed the breathtaking view reach-
ing 80 kilometres. They also visited Russian, 
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American, French and Flemish restaurants 
within the building and looked inside Eiffel’s 
private apartment located at the top. The suc-
cess of the construction and profits it yielded 
made the city authorities abandon their origi-
nal intention to pull down the building after 
20 years (the Gallery of Machines, however, 
was not spared and disappeared in 1910). It 
was initially decided that the life of the tower 
will be prolonged by the next 20 years, but 
Eiffel had no intention of contenting himself 
with it. He decided first of all to dispose of the 
theories that his most momentous work had 
no practical applications.

At first, the designer located meteorolo-
gy and aerodynamics laboratories at the top, 
rightly assuming that the tallest building in 
the world could help in weather and wind re-
search. But it did not convince the doubters, 
who were still calling for the tower to be de-
molished as quickly as possible.

What came to Eiffel’s aid was... telegraph. 
Beginning from 1903, the Eiffel Tower be-
came a wireless telegraph experiment site. 
Its constructors realised that such a tall build-
ing could be a perfect location for a trans-
ceiver antenna. The development of the in-
vention was closely observed by the army, 
thanks to which the tower started serving 
the army already before the First World 
War. It served a crucial role in changing the 
means of communication between gener-
als and particular posts located close to the 
French-German border. As a result, carrier 
pigeons returned to civilian life. The Eiffel 
Tower performed its most valuable service in 
September 1914. An installation used to jam 
German radio communications caused cha-
os among the German troops during the Bat-
tle of the Marne, which allowed the French 
and English armies to parry the attack on 
the western front and forced the Germans to 
change their offensive strategy. During the 
Second World War, the tower had already 
gone into military retirement. Paris was not 
affected by the war, so the tower managed to 
escape it unharmed as well. Only the lift ca-
bles were cut to deactivate them.

FOR SCRAP METAL
Today, even mentioning demolition of the 
tower makes people in the whole world ironi-
cally tap their fingers against their foreheads. 
To surprise of many, it turned out that such 
a strange building can become a symbol of 
not only the city but also the whole country. 
What is more, it is still being renovated, and – 
in case of risk – its surroundings are patrolled 
by armed gendarmes. The tower witnessed 
a countless number of proposals, marriages 
and wedding photo sessions. It was also... an 
object of trade. It was sold for scrap metal.

When the Parisian authorities were trying 
to figure out what to do with Gustave Eiffel’s 
structure and considered on the one hand its 
popularity and income and – on the other – its 
critics and Parisians’ aversion to it, a cunning 
confabulator took action.

Born in Austria-Hungary, Victor Lustig 
could aspire to be called the king of swindlers. 
He was able to persuade Al Capone himself to 
give him $50,000 for a joint business. Lustig 
hid the money in a safe and two months later 
returned to the legendary mafioso, claiming 
that the deal was unprofitable. Impressed by 
Lustig’s alleged honesty, Capone gave him 
$1,000 more.

But before that, Lustig had earned a name 
as a man who sold the Eiffel Tower, and he did 
it almost... twice. When he heard about the 
dilemma concerning the demolition of the 
tower, he decided to do something. With the 
use of forged documents, he passed himself 
as a representative of highly-placed figures 
from the French government. Everyone knew 
that politicians were corrupt, so no one was 
surprised that Lustig did not want to give any 
names. On behalf of the French authorities, 
he offered the Eiffel Tower to his clients. The 
right to it was of course to be transferred to 
the person who would be ready to pay the 
highest price.

Lustig invited the six richest scrap metal 
dealers to a special meeting at the Hotel de 
Crillon (which was often visited by diplomats). 
He said he was the deputy director-general of 
the Ministry of Posts and Telegraphs. In a rent-
ed limousine, he took the men to the tower 
so that they could examine its condition with 
their own eyes. It turned out that the most de-
lighted was Andre Poisson, a young business-
man with ambition to be promoted to the Pa-
risian division one. The only thing Lustig was 
afraid of was the suspicious wife of his client. 
So he told Poisson that he was representing 
a corrupt politician who wanted to earn some 
money on the side. As a result, he received not 
only the money for the tower in the form of 
a cheque, which he immediately cashed, but 
also a generous bribe, after which he quickly 
disappeared from Paris. Ashamed, Poisson 
did not complain neither to the ministry nor 
the police, so a month later Lustig decided to 
repeat his trick. This time, it was not that easy, 
but he managed to escape to America, where 
he continued his successful career as a swin-
dler and con artist.

He seemed particularly proud of his fid-
dle with the Eiffel Tower. Even though he 
could write lots of spectacular scams in his 
CV, he allegedly liked to talk about the one 
from Paris most. When he died in 1947 in 
Alcatraz, his occupation on the death certifi-
cate was listed as “salesman”. 





ILUŻ SPRAW NIE BYŁOBY GDYBY NIE ONA? PREZYDENT MOŚCICKI ANI 
PREZYDENT KACZYŃSKI NIE MOGLIBY PRZECINAĆ WSTĘG, JAN PAWEŁ II NIE 
MÓGŁBY SPRAWDZIĆ, CZY DUCH ZSTĄPIŁ NAD TĘ NASZĄ ZIEMIĘ, PREZYDENT 
KOMOROWSKI NIE WRĘCZYŁBY ODZNACZEŃ HIMALAISTOM I NARCIARZOM… 
ZRESZTĄ KTO BEZ NIEJ ZOSTAŁBY NARCIARZEM?
TEKST Grzegorz Kapla

OSIEMDZIESIĄT
     LAT I ZAWSZE 
POD GÓRĘ
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ZDJĘCIA Żródło: Archiwalne ze zbiorów PKL
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yle się uzbierało spraw, że nie wiadomo które są 
najważniejsze. Jak to zważyć, czy ważniejsze są 
łzy w oczach Jana Pawła II, kiedy stoi tam w białej 

mgle na tarasie Kasprowego i którym nie pozwala po-
płynąć, bo przecież twardy jest i nie pozwoli nawet jeśli 
właśnie rozumie, że to ostatni raz. I że już nie wróci. Czy 
wzruszenie, które nie pozwala synowi Maćka Berbeki 
odebrać odznaczenia z rąk prezydenta Komorowskiego 
w czasie ostatniej Mszy na Kasprowym. Kto by się spo-
dziewał, że te wyprawy Maćka były naprawdę ważne dla 
Polski. A może najważniejsze są łzy niemieckiej dziew-
czyny, zakochanej w Józku Uznańskim, kiedy zrozumia-
ła, że jej chłopak zginie tu, na górze, bo czekają na niego 
hitlerowcy.

Uznański zobaczył ich, otworzył wrota kolejki i sko-
czył w białą czeluść stromą jak lodospady. Płakała, bo 
już nigdy się mieli nie spotkać. Ale czuła, że ten jego 
skok przejdzie do legendy. I że będą o nim opowiadać już 
do końca świata. Jak o Janosiku.

T Nie byłoby tylu miłości. I wielu zdrad by nie było. 
I medali na mistrzostwach i wielkich startów na olimpia-
dach. I niewidomy narciarz Józek Płonka nigdy by nie 
dokonał niemożliwego i nie zjechał z Krzyżnego, a An-
drzej Bargiel trenował by pewnie we Francji…

Bez kolejki na Kasprowy nie zdarzyłoby się wiele 
pięknych spraw. 

A kolejka nie powstałyby bez Aleksandra Bobkow-
skiego, człowieka, który w swoich rękach skupił wszyst-
kie nici potrzebne do rozwiązania wszystkich nabrzmia-
łych spraw między ekologami i biznesmenami i między 
różnymi politycznymi opcjami. Bobkowski był narcia-
rzem, wiceprezesem w narciarskiej organizacji, był w za-
rządzie kolei, a potem został ministrem infrastruktury. 
No i był zięciem prezydenta Mościckiego i nikt mu nie 
mógł podskoczyć. Kiedy podpisał papiery, wystarczyło 
227 dni, żeby kolejka ruszyła. Materiały nosili ludzie 
w górę na plecach. Nawet turyści i narciarze. Każdy brał 
do plecaka po dwa kilo piasku i cementu. A to przynaj-
mniej trzy godziny drogi pod górę. 

Było warto. Kolejka jest najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem Zakopanego. 

– O ośrodkach Polskich Kolei Linowych słyszało pra-
wie dziewięciu na dziesięciu zapytanych Polaków.  Trzech 
na czterech z tych, którzy znają PKL, deklaruje, że choć 
raz w życiu skorzystało z naszych kolei górskich. To w du-
żej mierze zasługa naszego najważniejszego i najstarszego 
ośrodka na Kasprowym Wierchu – mówi Patryk Białoko-
zowicz, członek zarządu PKL ds. sprzedaży i marketingu. 

We wtorek 15 marca 2016 roku PKL zainaugurowały 
obchody osiemdziesięciolecia. Otwarto interaktyw-
ną wystawę w holu stacji górnej na Kasprowym. Jest 

O   O Ś RODK AC H 
P OL S K IC H  KOL E I 

L I NOW YC H  S ŁYS Z A Ł O 
PR AW I E  DZ I EW I Ę C I U 

N A  DZ I E S I Ę C I U 
Z A P Y TA N YC H  P OL A KÓW.
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też ekspozycja poświęcona wizycie Ojca 
Świętego. W największych miastach Polski 
ustawiony zostanie interaktywny wagonik 
PKL, który z  pomocą gogli do oglądania 
wirtualnej rzeczywistości zabierze odwie-
dzających w  nieprawdopodobną górską 
podróż. Będą też imprezy okolicznościo-
we, wystawy plenerowe, zawody w narciar-
stwie alpejskim No limit na najdłuższej 
w Polsce trasie slalomu giganta oraz pro-
gram edukacyjny dla sześciolatków, który 
PKL zorganizowały wspólnie z Tatrzańskim 
Parkiem Narodowym. 

ENGLISH

EIGHTY YEARS AND ALWAYS 
AIMING HIGH

How many things would not have happened if it 
had not been for it? Neither President Mościcki nor 
President Kaczyński would have cut the ribbon, 
John Paul II would not have had a chance to check 
if the Spirit had descended on this land, President 
Komorowski would not have presented awards to 
mountaineers and skiers... Anyway, who would have 
become a skier if it had not been for it?

So many things happened that it is hard 
to say which ones are the most important. 
How to decide whether it is the tears in 
the eyes of John Paul II who is standing 
there in the white mist on the terrace of 
Kasprowy and holding them back because 
he is tough and will never let them go even 
if he understands it is the last time. And he 
will not come back. Or whether it is emo-

tion that does not allow the sons of Maciej 
Berbeka pick up the distinction from Pres-
ident Komorowski during the last Mass on 
Kasprowy. Who would expect that those 
expeditions of Maciej would be so import-
ant for Poland. Or perhaps it is the tears of 
a German girl in love with Józek Uznański 
when she understood that her boyfriend 
would die here, on the mountain, because 
the Nazis were waiting for him.

Uznański saw them, opened the door 
of the cable car and jumped into the white 
depths as steep as an icefall. She was crying 
because they would never meet again. But 
she felt his jump would pass into legend. And 
that they would be talking about him till the 
end of time. Like about Janosik.

There would have never been so many 
loves. And so many infidelities. And cham-
pionship medals and great performances 
during the Olympics. And the blind skier 
Józef Płonka would have never achieved 
the impossible and skied down Krzyżne, 
and Andrzej Bargiel would have probably 
trained in France...

Many beautiful things would not have 
happened without the cable car to Kasprowy 
Wierch.

And the cable car would not have been 
built without Aleksander Bobkowski, a man 
who gathered in his hands all the strings nec-
essary to solve all severe issues between ecol-
ogists and businessmen and various political 
circles. Bobkowski was a skier, vice-chair-
man of a  ski organisation, member of the 
rail administration and later the minister 

B E Z  KOL E J K I  N A 
K A S PROW Y  N I E 
Z DA R Z Y Ł OBY  S I Ę 
W I E L E  PI Ę K N YC H 
S PR AW. 

of infrastructure. And he was President 
Mościcki’s son-in-law, so no one would cross 
him. When he signed the papers, it took only 
227 days to set the cable car in motion. Ma-
terials were carried uphill by people on their 
back. Even by tourists and skiers. Everyone 
packed two kilograms of sand and cement 
into their backpacks. And it is at least three 
hours’ walk uphill.

It was worth it. The cable car is the most 
recognisable symbol of Zakopane.

“Almost nine out of ten Polish respon-
dents have heard about the Polish Cable 
Railway (Polskie Koleje Linowe, PKL). Three 
out of four of those who know PKL state they 
have used our cable railway at least once. 
It is in large measure thanks to our most 
important and oldest centre on Kasprowy 
Wierch,” says Patryk Białokozowicz, PKL 
board member specialising in sales and 
marketing.

PKL inaugurated the celebrations of its 
eightieth anniversary on Tuesday, 15 March 
2016. An interactive exhibition was opened 
in the hall of the upper station on Kasprowy. 
There is an exposition devoted to Pope’s visit 
too. An interactive PKL car will be located in 
the biggest Polish cities. It will take its vis-
itors to an amazing mountainous journey 
thanks to virtual reality goggles. There will 
be occasional events, outdoor exhibitions, 
No limit Alpine skiing competition on the 
longest giant slalom distance in Poland and 
an educational programme for six-year-old 
children organised by PKL together with the 
Tatra Montains National Park.  



iały Królik to lokal wpisujący się w nurt 
filozofii kulinarnej, w  ramach której 
wizyta w restauracji to coś więcej niż 

tylko zwykły posiłek. Od samego początku 
miał na celu aby jego goście czuli, że biorą 
udział w prawdziwej kulinarnej przygodzie, 
dzięki której wyruszą w podróż ani na chwi-
lę nie ruszając się od stolika. Postawienie 
na menu degustacyjne pozwala na powol-
ne celebrowanie oryginalnych smaków dań 
przygotowanych na podstawie najlepszych 
składników. Wspaniałym dodatkiem jest tak-
że możliwość dokupienia tzw. pairingu, czyli 
degustacji dobranych specjalnie do każdego 
dania win. To wszystko w połączeniu z dba-
łością o estetykę wszystkich elementów, od 
wyszukanych talerzy aż po niezwykłą formę 
menu, sprawia, że wizyta w Białym Króliku 
to przeżycie wręcz artystyczne. Dzięki stara-
niom wszystkich pracowników Biały Królik 
znalazł się w pierwszej trójce trójmiejskich re-
stauracji w prestiżowym „Żółtym Przewodni-
ku” Gault&Millau Polska. Z okazji urodzin lo-
kal przygotował dla swoich gości interesujące 
wydarzenie. Dwudziestego czwartego kwiet-
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Biały Królik otwarty jest od poniedziałku 
do soboty w godzinach 1321:30, a w niedzielę od 
13:00 do 19:00. Pełne menu i ofertę restauracji 
można znaleźć na stronie www.bialy-krolik.pl. 

ENGLISH

THE FIRST BIRTHDAY OF BIAŁY 
KRÓLIK

Quadrille Conference & SPA is not only a luxurious 
hotel. What is equally interesting here is the 
restaurant Biały Królik (White Rabbit), which 
celebrates its first birthday this month.

Biały Królik is a place that follows a culinary 
philosophy according to which visits in restau-
rants are much more than just simple dinners. 
Since its very beginning, its aim was to make 
its guests feel they take part in a real culinary 
adventure, thanks to which they can set out 
on a journey without even leaving their table. 
As the restaurant counts on its tasting menu, 
its visitors can slowly celebrate original tastes 
of dishes prepared from the best ingredients. 
They can also buy the additional “pairing” of-
fer and taste wines selected specially to mach 
each particular dish. All that combined with 
attention to aesthetic qualities of all elements 
– from sophisticated plates to the extraordi-
nary form of the menu – makes each visit in 
Biały Królik an almost artistic experience. 
Thanks to effort undertaken by all employees, 
Biały Królik found itself among the best three 
Tricity restaurants in the prestigious Yellow 
Guide by Gault&Millau Poland. To celebrate 
its birthday, the restaurant has prepared an 
interesting event for its guests. On 24 April, 
they will have the opportunity of trying the 
biggest pièces de résistance developed by the 
head chef last year. It is an excellent chance to 
experience the best offer of Biały Królik.

Only several weeks ago, the restaurant de-
cided to enrich its offer with business lunches 
addressed to those who do not have enough 
time to make a ritual of their dinners but still 
want to eat top-quality food. Biały Królik is 
a great venue for business meetings, during 
which all invited clients will be certainly pos-
itively surprised by its offer. The restaurant 
is also a perfect choice to celebrate important 
corporate events. What is more, the lunch offer 
is available as long as until 5 pm, so one can en-
joy it even on their way home from work. Com-
bined with the cosy and discreet atmosphere, 
it creates favourable conditions for quiet busi-
ness talks. Every visitor to the restaurant can 
additionally enjoy a free car park.

Biały Królik is open from Monday to 
Saturday from 1 pm to 9:30 pm and on Sun-
day from 1 pm to 7 pm. For the full menu 
and offer of the restaurant see the website 
www.bialy-krolik.pl. 
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CONFERENCE & SPA

ul. Folwarczna 2, 
81-547 Gdynia 

www.quadrille.pl

nia będą mogli on spróbować najbardziej po-
pisowych dań, które szef kuchni opracował 
w poprzednim roku. To najlepsza okazja by 
doświadczyć tego, co Biały Królik ma najlep-
szego do zaoferowania. 

Zaledwie kilka tygodni temu restauracja 
postanowiła wprowadzić w do swojej oferty 
lunche biznesowe skierowane dla tych, któ-
rzy nie mają czasu na wielogodzinną celebra-
cję jedzenia, ale nadal chcieliby zjeść posiłek 
na najwyższym poziomie. Biały Królik świet-
nie nadaje się na spotkania biznesowe, w cza-
sie których zaproszeni klienci na pewno będą 
pozytywnie zaskoczeni jego ofertą. Restau-
racja to także idealny wybór na świętowanie 
ważnego firmowego wydarzenia. Takim oka-
zjom sprzyja dość nietypowy czas dostępu 
oferty lunchowej – w Białym Króliku trwa on  
aż do godziny 17, można więc z niego skorzy-
stać nawet w drodze z pracy do domu. W po-
łączeniu z kameralną i dyskretną atmosferą 
tworzy to idealne warunki dla spokojnej 
biznesowej rozmowy. Dodatkowym udogod-
nieniem jest darmowy parking dla wszyst-
kich odwiedzających restaurację.

PIERWSZY 
ROCZEK 
BIAŁEGO 
KRÓLIKA

QUADRILLE CONFERENCE & SPA 
TO NIE TYLKO LUKSUSOWY 

HOTEL. RÓWNIE INTERESUJĄCA 
JEST RESTAURACJA BIAŁY 

KRÓLIK, KTÓRA W TYM 
MIESIĄCU SKOŃCZYŁA SWÓJ 

PIERWSZY ROCZEK.
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eszłoroczna, debiutancka edycja PZU Gdańsk Ma-
raton dobitnie potwierdziła, że imprezy sportowe 
mają niesamowity potencjał w kwestii propagowa-

nia ruchu wśród mieszkańców Gdańska, ale także promo-
cji samego miasta w kraju i zagranicą. W pierwszej odsłonie 
maratonu wzięło udział 1857 zawodników pochodzących 
z dziesięciu krajów. Chwalili oni sobie między innymi bar-
dzo ciekawą trasę biegu, jak i bogaty pakiet startowy. Im-
preza tak spodobała się biegaczom, że wybrali go na zwy-
cięzcę plebiscytu Złoty Bieg 2015, organizowanego przez 
portal maratonypolskie.pl. Wszystko wskazuje na to, że 
tegoroczna impreza okażę się jeszcze większym sukcesem. 

Druga edycja PZU Gdańsk Maraton odbędzie się już 
w niedzielę 15 maja. Podobnie jak w zeszłym roku jego 
trasa będzie przebiegała przez najciekawsze miejsca zwią-
zane z miastem. Uczestnicy przebiegną koło takich miejsc 
jak park im. R. Reagana w Jelitkowie, industrialne wnę-
trza Europejskiego Centrum Solidarności, gdańskie Sta-
re Miasto, leżącą na granicy Gdańska i Sopotu halę Ergo 
Arena i oczywiście Stadion Energa Gdańsk znajdujący się 
na starcie i mecie całego wyścigu. 2. PZU Gdańsk Maraton 
będzie imprezą wieńczącą Gdański Herb Biegowy, które-
go dwoma pozostałymi etapami są 53. Bieg Westerplatte 
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MODA NA SPORTOWY TRYB ŻYCIA MA SIĘ W TRÓJMIEŚCIE 
CORAZ LEPIEJ I NIECH TAK ZOSTANIE. JEDNYM Z DOWODÓW 
NA TĘ TEZĘ JEST ZAPOWIEDŹ DRUGIEJ EDYCJI PZU GDAŃSK 
MARATON, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W NIEDZIELĘ 15 MAJA. 

Z
na 10 kilometrów i druga odsłona AMBEREXPO Półmara-
ton Gdańsk. Nagrodą za ukończenie każdego z biegów jest 
medal zawierający znak herbowy Miasta Gdańska. Wiel-
kość każdego z medali symbolizuje długość dystansów do 
przebycia w rywalizacji sportowej.

Maraton to zadanie dla najwytrwalszych z biegaczy, 
ale nie tylko oni powinni zainteresować się imprezą, bo 
towarzyszyć będzie jej wiele wydarzeń dodatkowych. 
Ciekawą opcją jest możliwość przebiegnięcia trasy mara-
tonu w formie sztafety. Drużyna składająca się z czterech 
osób będzie miała w takim wypadku do pokonania etapy 
mierzące po kolei około 16,5 km, 8 km, 10,3 km i 7,4 km. 
W czasie biegu odbędzie się także konkurs na pozytyw-
ną strefę kibicowania skierowany dla uczniów gdańskich 
szkół. Wśród zgłoszonych pomysłów wyłonione zostanie 
osiem koncepcji, które w najciekawszy sposób promo-
wać będą ideę sportowego dopingu. Warto wspomnieć, 

2. EDYCJA PZU 
GDAŃSK MARATON
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2ND EDITION OF PZU GDANSK 
MARATON

Fashion for sports lifestyle in Tricity is developing, 
and it should definitely remain like that. One of the 
things that prove the thesis is the announcement 
of the second edition of PZU Gdansk Maraton, 
which will take place already on Sunday, 15 May.

Last year’s debut edition of PZU Gdansk 
Maraton definitely confirmed that sports 
events have great potential for propagating 
exercise among the inhabitants of Gdansk 
as well as promoting the city itself in the 
country and abroad. 1857 competitors from 
ten countries took part in the first edition of 
the event. Among others, they appreciated 
the very interesting route of the race and 
the rich starting package. Runners took 
such a liking to the event that they chose it 
for the winner of the Gold Run 2015 poll or-
ganised by maratonypolskie.pl. Everything 
shows that this year’s race will be an even 
bigger success.

The second edition of PZU Gdansk Mara-
ton will take place already on Sunday, 15 
May. Just as last year, its route will lead 
through the most important places in the 
city. Participants will run past such venues 
as R. Reagan Park in Jelitkowo, the industri-
al interior of the European Solidarity Cen-
tre, the Old Town in Gdansk, ERGO ARENA 
(the hall on the boundary between Gdansk 
and Sopot) and of course Stadion Energa 
Gdansk which marks out the start and the 
finishing line of the whole race. The 2nd 
PZU Gdansk Maraton will be the crowning 
event of the Gdansk Racing Coat of Arms 

DRUG A  E DYC JA  P Z U 
GDA Ń S K  M A R AT O N 

ODB Ę DZ I E  S I Ę  J UŻ 
W   N I E DZ I E L Ę  15 

M A JA .  P OD OB N I E  JA K 
W   Z E S Z ŁY M  ROK U 

J E G O  T R A SA  B Ę DZ I E 
PR Z E B I E G A Ł A  PR Z E Z 

N A JC I E K AWS Z E  M I E J S C A 
Z W I Ą Z A N E  Z   M I A S T E M. 

(Gdański Herb Biegowy), whose remaining 
two stages include the 53rd Westerplatte 
Run (10 kilometres) and the second edition 
of AMBEREXPO Half Marathon Gdansk. 
Those who finish particular races will be 
granted medals with the coat of arms of the 
City of Gdansk. The size of the medals sym-
bolises the distance covered during the run.

The marathon itself is a  task for the 
most persistent runners, but it is not only 
they who should take interest in the event 
as it will be accompanied by many addition-
al attractions. There is an opportunity of 
covering the distance in the form of a relay 
race. In such a case, teams of four will have 
to run four distances of 16.5 km, 8 km, 10.3 
km and 7.4 km one after another. A contest 
for the best positive fan zone addressed to 
students from Gdansk schools will be or-
ganised during the race. The jury will select 
eight ideas that promote the topic of sports 
encouragement in the most interesting 
way. It is worth mentioning that, since the 
beginning of January, preparations to the 
marathon have included weekly training 
events led by Radosław Dudycz, a  mas-
ter-class competitor. They are developed 
with particular levels of proficiency in mind 
and focus on the most important aspects of 
long-distance races.

The entry fee for the second edition of 
PZU Gdansk Maraton is PLN 159 for individ-
ual runners and PLN 399 for a relay group. 
The price includes starting packages and 
a recovery meal. Participants can also use 
the offer of free accommodation in the Mu-
nicipal Sports Hall (Miejska Hala Sportowa) 
in Kołobrzeska Street. For detailed informa-
tion see www.pzugdanskmaraton.pl. 

że w ramach przygotowań do maratonu od 
początku stycznia odbywają się cotygodnio-
we treningi prowadzone przez Radosława 
Dudycza, zawodnika klasy mistrzowskiej. 
Są one opracowane dla poszczególnych grup 
zaawansowania i skupiają się na najważniej-
szych aspektach biegów długodystansowych. 

Koszt dla zawodników chcących wziąć 
udział w drugiej edycji PZU Gdańsk Maraton 
wynosi 159 zł dla biegaczy indywidualnych 
i 399 zł dla drużyny sztafetowej. W ramach 
opłat uczestnicy dostaną pakiety startowe 
i możliwość posiłku regeneracyjnego. Mogą 
skorzystać także z oferty darmowego noclegu 
na terenie Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy 
Kołobrzeskiej. Szczegółowe informacje na 
www.pzugdanskmaraton.pl. 



TEKST Sylwia Gutowska
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MAJÓWKA ZA PASEM. WIĘKSZOŚĆ Z NAS 
ZAPEWNE WYBIERZE SIĘ NAD MORZE. ALE 
CZY MUSI TO BYĆ ZNOWU PRZYSŁOWIOWY 
„PÓŁWYSEP”? W POLSCE MAMY DWA 
TAKIE MALOWNICZE MIEJSCA, GDZIE 
LĄD WCINA SIĘ W WIELKĄ WODĘ.

ierzeja Wiślana to długi piaszczysty wał od-
dzielający wody Zatoki Gdańskiej od Zalewu 
Wiślanego. Rozpoczyna się jeszcze na lądzie, 

w samym Gdańsku, a rozpościera się przez prawie 100 
kilometrów, aż do Federacji Rosyjskiej. Ale to, co naj-
bardziej nas interesuje, to część między wodami, od 
Stegny do wschodniej granicy, rozpoczynającej się nie-
długo za Krynicą Morską. Warto odwiedzić ten skraj 
Polski w maju, tuż przed apogeum sezonu, gdy pogoda 
jest już bardzo przyjemna. Do dyspozycji mamy aż pięć 
weekendów!

KIERUNEK: KRYNICA MORSKA
Dla podróżujących samochodem kierunkiem będzie 
trasa wojewódzka 501. To droga łącząca Gdańsk z Kry-
nicą Morską. Jadący z południa i ze wschodu wjeżdżają 

M

MAJ

Z MIERZEJĄ 
WIŚLANĄ

na nią od Nowego Dworu Gdańskiego. Do Krynicy Mor-
skiej można dostać się też promem – z Tolkmicka koło 
Fromborka.

Krynica Morska jest niewątpliwie największą, ale 
i jedną z bardziej urokliwych miejscowości na Mierzei. 
W maju nie będzie jeszcze tak zatłoczona jak w wakacje, 
a z latarnią morską, promenadą nad Zalewem Wiślanym 
i urokliwymi uliczkami prowadzącymi do plaży nad Zato-
ką, gwarantuje miłe wspomnienia. Wspomnienia, które 
na pewno nie ulecą, jeśli zajrzymy do sklepików bogato 
zaopatrzonych w pamiątki znad Bałtyku. Żółwiki z mu-
szelek, poduszeczki z foką i ekraniki z przesypującym się 
piaskiem to raj dla sentymentalnych.

By wycieczka krajoznawcza była kompletna, przyda 
się przejażdżka Żuławską Koleją Dojazdową, czyli popu-
larną Wąskotorówką. Kursy rozpoczynają się w  długi 
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that will certainly not fade if you visit shops 
stocked with souvenirs from the Baltic coast. 
Small tortoises made of shells, cushions with 
seals and frames with sand pouring from their 
one side to another are a paradise for senti-
mental ones.

To make the sightseeing tour complete, 
you should try a ride with the narrow gauge 
Żuławska Suburban Railway (Żuławska Kolej 
Dojazdowa). It starts operating on the holiday 
weekend in May, so it would be a pity not to try 
it. Even though the train itself looks like a toy, 
it is a real treat for not only children. This year, 
it will run only on six days in May: on the week-
end of 1-3 May and before the Feast of Corpus 
Christi (26-28 May). There will be eight rides 
a day, the last one beginning at 6:50 pm. Tour-
ists can choose from among two routes: Nowy 
Dwór Gdański – Stegna and the Right Bank of 
the Vistula – Sztutowo.

IN THE BOSOM OF NATURE
The Vistula Spit means also unique na-
ture. The diversity of bird species it offers 
will arouse the instinct of an ornithologist 
even in someone who does not distinguish 
a seagull from a cormorant. Besides, noth-
ing is more relaxing than an oxygenating 
walk around a needle-smelling forest. There 
is the Amber Route for pedestrians running 
along the whole part of the Spit stretching 
on the sea. It leads from Mikoszewo up to 
Krynica Morska along the Amber Coast, 
which is a part of the E9 European long-dis-
tance path, which runs across the whole of 
Europe: from Portugal to Estonia.

When in Krynica, it is worth walking a few 
kilometres further, towards Piaski, to see the 
so-called Camel’s Hump (Wielbłądzi Garb). It 
is the tallest still dune in Europe (49.5 m above 
sea level) and at the same a beauty spot. After 
a short walk uphill, you can admire the view 
of Gdansk Bay on the one side and Vistula 
Lagoon on the other. What will make the mo-
ment even more charming are birds or, if you 
visit the place in the evening, bats flying over 
tree tops, right above your head. Animals and 
plants in this area are under protection. The 
“Vistula Spit” Landscape Park with as many 
as three nature reserves is located here. Some 
parts of the Park are covered by the Natura 
2000 network, which grants special protec-
tion to birds and their habitats.

Let’s add another sensual experience to 
the smell of spruces and the sight of the sandy 
beach. When you leave, you pass numerous 
fishmongers’ shops. You just have to drop by 
at least one of them and buy the best delicacy 
in the region: smoked fish. Frozen shrimps 
served in metropolitan restaurants can’t hold 
a candle to this aroma. And whoever thinks 
otherwise knows nothing about life. 

ne, w których nie sposób nie zakupić praw-
dziwego rarytasu tej okolicy – rybę wędzoną. 
Mrożone krewetki, które serwowane są nam 
w wielkomiejskich restauracjach, nie umywa-
ją się do tego aromatu. A kto tak nie uważa, 
ten nie wie nic o życiu.  

ENGLISH

MAY WITH VISTULA SPIT

May Day is just around the corner. Most of us 
will probably go to the seaside. But does it have 
to be the perfectly known peninsula once again? 
In Poland, we have two such picturesque places 
where land cuts into deep water.

The Vistula Spit is a  long, sandy embank-
ment separating the waters of Gdansk Bay 
from Vistula Lagoon. It begins already on 
shore, in Gdansk itself, and stretches along 
almost 100 kilometres up to the Russian 
Federation. But what interests us most 
is its part from Stegna to the eastern bor-
der, which begins shortly behind Krynica 
Morska. It is worth visiting this edge of 
Poland in May, just before the height of the 
season, when the weather is already very 
nice. We have as many as five weekends at 
our disposal!

DESTINATION: KRYNICA 
MORSKA
Those who travel by car should choose 
the regional road number 501. It connects 
Gdansk with Krynica Morska. If you drive 
from the south and the east, you take the 
road in Nowy Dwór Gdański. You can reach 
Krynica Morska by ferry: from Tolkmicko 
near Frombork.

Krynica Morska is undoubtedly the big-
gest and at the same time one of the most 
charming towns on the Spit. It is not as crowd-
ed in May as during the summer, and with its 
lighthouse, promenade by Vistula Lagoon 
and enchanting streets leading to the beach 
by the Bay, it offers nice memories. Memories 

M I E R Z E JA  W I Ś L A N A  T O  T E Ż 
N I E P OW TA R Z A L N A  PR Z Y RODA . 
RÓŻ N OROD N O Ś Ć  G AT U N KÓW 
P TA KÓW,  KT ÓR E  MOŻ N A 
TA M  S P O T K AĆ ,  ROZ B U DZ I 
I N S T Y N KT  OR N I T OL O G A  N AW E T 
W   K I M Ś,  KT O  N I E  ODRÓŻ N I A 
M EW Y  OD  KOR MOR A N A . 

M A J  Z  M I E R Z E J Ą  W I Ś L A N Ą

weekend majowy, więc naprawdę szkoda 
byłoby nie skorzystać. Choć kolejka wyglą-
da jak mała zabaweczka, jest gratką nie tylko 
dla dzieci. W tym roku jeździć będzie tylko 
przez sześć dni w maju – w weekend 1-3 maja 
oraz przed Bożym Ciałem, 26-28 maja, osiem 
razy dziennie, z  ostatnim kursem o  18:50. 
Do wyboru będą dwie trasy: Nowy Dwór 
Gdański – Stegna oraz Prawy Brzeg Wisły – 
Sztutowo.

NA ŁONIE NATURY
Mierzeja Wiślana to też niepowtarzalna przy-
roda. Różnorodność gatunków ptaków, które 
można tam spotkać, rozbudzi instynkt orni-
tologa nawet w kimś, kto nie odróżnia mewy 
od kormorana. No i nic nie zrelaksuje tak jak 
dotleniający spacer po pachnącym igliwiem 
lesie. Przez całą wysuniętą na wodę część 
Mierzei przebiega Jantarowy Szlak – trasa 
piesza, prowadząca wzdłuż Bursztynowego 
Wybrzeża, od Mikoszewa po Krynicę Morską. 
Ten z kolei jest częścią Europejskiego długo-
dystansowego szlaku pieszego E9, przebie-
gającego przez całą Europę, od Portugalii po 
Estonię.

Będąc w Krynicy, warto przejść się jesz-
cze kilka kilometrów dalej, w stronę Piasków, 
by odwiedzić Wielbłądzi Garb. To najwyż-
sza w Europie nieruchoma wydma (49,5 m 
n.p.m.) i zarazem punkt widokowy. Po krót-
kim spacerze na górę możemy podziwiać 
Zatokę Gdańską z  jednej i  Zalew Wiślany 
z drugiej strony. Uroku dodadzą przelatujące 
ptaki, a nawet, jeśli wybierzemy się tam pod 
wieczór, nietoperze krążące na wysokości 
koron drzew, tuż nad naszymi głowami. Zwie-
rzęta i rośliny tego obszaru objęte są ochroną. 
Mieści się tutaj Park Krajobrazowy „Mierzeja 
Wiślana”, wewnątrz którego znajdują się aż 
trzy rezerwaty przyrody. Fragmenty Parku 
wchodzą też w skład obszaru Natura 2000, 
szczególnie chroniącego ptaki i ich siedliska.

Do zapachu świerku i widoku piaszczystej 
plaży dołóżmy kolejne zmysłowe doznanie. 
Wyjeżdżając, mijamy gęsto usiane sklepy ryb-



iększość z  nas zapewne słyszała 
o Polskiej Szkole Plakatu, Polskiej 
Szkole Filmowej czy wreszcie Pol-

skiej Szkole Animacji. Obok nich ukuto też 
nazwę Polska Szkoła Ilustracji. Chodzi o ilu-
stracje książkowe. Były to głównie książki 
dla dzieci, choć nie tylko. Ilustracjami w pol-
skich książkach dla dzieci właśnie zachwy-
cali się artyści zza granicy, którym dane 
było dotrzeć do odległego kraju za żelazną 
kurtyną. Ponoć Pablo Neruda wywiózł z Pol-
ski całą walizkę takich książeczek, a francu-
ski malarz André Fougeron powiedział, że 
polskie dzieci muszą być bardzo szczęśliwe, 
mając takie książki.

W
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JAK MÓWIŁ PREZES KLUBU „TĘCZA” DO 
PODOPIECZNYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZACHÓD, 

WAŻNE, ŻEBY PLUSY NIE ZASŁONIŁY MINUSÓW. DZIŚ 
NA POPRZEDNI USTRÓJ MOŻEMY SPOJRZEĆ NA 

ODWRÓT – NIE WSZYSTKO BYŁO ZŁE. A Z DOBRYCH 
STRON PRL-U MAMY DO WYBORU O WIELE WIĘCEJ NIŻ 

KOMEDIE BAREI I KAWIARNIANĄ RETRO-NOSTALGIĘ.

do lat 80. Tworzyło ją całe pokolenie artystów: 
Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zdzisław Wi-
twicki, Janusz Stanny, Andrzej Strumiłło... 
można ich wymieniać bez końca. Każdy z nich 
wyznaczał własną ścieżkę rozwoju ilustracji, 
wielu z nich zdobywało nagrody na międzyna-
rodowych konkursach – w Moskwie, Berlinie 
czy Bolonii. Ich prace pokazywane były na wy-
stawach na całym świecie.

Dlaczego tak się działo? W poprzednim 
systemie rynek książki miał się bardzo do-
brze, nie było problemu z finansowaniem. A je-
śli mieliśmy do czynienia z książką dla dzieci, 
która w  żaden sposób nie mogła zagrażać 
ideologii „demokracji ludowej”, to właśnie ta 

KIEDYŚ
Początki Polskiej Szkoły Ilustracji datuje się 
na lata 50.-60. XX w.

Początek tak zwanej Polskiej Szkoły Ilu-
stracji utożsamiam z  rozpoczęciem pracy 
akademickiej przez Jana Marcina Szancera 
w 1951 roku. To on zapoczątkował współpracę 
jeszcze studiujących, młodych grafików z wy-
dawnictwami. – mówi dr Anita Wincencjusz-
-Patyna, historyk sztuki z ASP we Wrocławiu. 
– Cezur określających początek polskiej ilu-
stracji jest kilka. Niektórzy za początek uwa-
żają lata 60. – dodaje.

Polska ilustracja miała się świetnie przez 
trzy (lub, jak kto woli, dwie) dekady PRL-u, aż 

POLSKIE KSIĄŻKI 
ILUSTROWANE

TEKST Sylwia Gutowska ILUSTRACJE Źródło: NCK



gałąź wydawnicza mogła rozwijać się najswobodniej. Stąd 
rozkwit twórczości, która była szalenie różnorodna, jednak 
miała pewne cechy wspólne. To przede wszystkim dowcip, 
często oparty na ironii, dzięki czemu książka zyskuje inne 
odczytanie przez najmłodszych, inne przez ich rodziców. 
To również liryzm i niesamowity dobór kolorów, jak w przy-
padku współczesnej ilustratorki, Iwony Chmielewskiej.

DZISIAJ
Dawne książki ilustrowane są dziś nie tylko rarytasem dla 
antykwariuszy czy szczęściem dzieci, których rodziny ko-
lekcjonują stare książki. Są też obecne w najnowszych pol-
skich dziełach dla najmłodszych, bo ilustratorzy młodego 
pokolenia czerpią garściami ze wspaniałej tradycji swoich 
poprzedników. Powrót do tradycji widać na przykład w wy-
danym 2007 roku przez wydawnictwo „Wytwórnia” tomie 
„Tuwim. Wiersze dla dzieci” z ilustracjami siedmiu począt-
kujących artystek. Książka doczekała się wielu między-
narodowych nagród, w tym w prestiżowych konkursach 
w Bolonii i Bratysławie.

W tym roku dzieła i starszego, i młodszego pokolenia 
polskich ilustratorów pokazane zostaną szerszej pu-
bliczności na Łowie i w Estonii w ramach projektu Look! 
Polish Picturebook!, organizowanym przez Nadbałtyc-
kie Centrum Kultury w Gdańsku. Od 22 kwietnia do 22 
maja polskie książki ilustrowane prezentowane będą 
w Rydze, a przez cały listopad w Tallinie. Wystawom to-
warzyszyć będą warsztaty z artystami, wykłady, dysku-
sje i spotkania. I tak jak przez ostatnie pół wieku, polska 
książka z  obrazkami zachwycać będzie dzieci i  doro-
słych spoza Polski. 

ENGLISH

POLISH PICTURE BOOKS

As the manager of the “Tęcza” club said in Polish comedy Teddy 
Bear to his pupils leaving to the West, the most important thing is 
that pluses do not cover minuses. Today, we can look at the former 
political system the other way round: not everything was bad. And 
there is much more from the good side of the Polish People’s 
Republic than Bareja’s comedies and the retro-nostalgia in cafés.

Perhaps some of you have heard about the Polish School of 
Posters, the Polish Film School or finally the Polish School 
of Animation. Apart from them, the name of the Polish 
School of Illustration was also coined. It is about book illus-
trations. They were mainly children’s books but not only. 
It is precisely illustrations in Polish children’s books that 
delighted artists from abroad who had the opportunity of 

reaching the distant country behind the iron curtain. They 
say that Pablo Neruda took a whole suitcase of such books 
with him on his leave from Poland and that French painter 
André Fougeron said that Polish children must be very hap-
py to have such books.

ONCE
The beginnings of the Polish School of Illustration date 
back to the 1950s-1960s. “I associate the beginning of the 
so-called Polish School of Illustration with Jan Marcin 
Szancer starting his academic career in 1951. It was he 
that originated cooperation between young, still studying 
graphic designers and publishing houses,” says Anita Win-
cencjusz-Patyna, PhD, an art historian at the Academy of 
Fine Arts in Wrocław. “There are several turning points 
considered to be the beginning of Polish illustrations. 
Some think it happened in the 1960s,” she adds.

Polish illustration was doing very well for three (or, as 
some prefer, two) decades of the Polish People’s Republic, 
up until the 1980s. It consisted of a whole generation of 
artists: Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zdzisław Witwic-
ki, Janusz Stanny, Andrzej Strumiłło... we could contin-
ue listing the names forever. Each of them followed their 
own path of illustration development, many were awarded 
during international competitions: in Moscow, Berlin or 
Bologna. Their works were exhibited in the whole world.

Why did it happen? In the former system, the book 
market was evolving because there was no problem 
with funding. And since we dealt with children’s books, 
which could not challenge the ideology of the “people’s 
democracy”, it was precisely this branch of publishing 
that could develop the fastest. Hence the boom in such 
works, which were very diverse but had several things in 
common. They include most of all wit, often based on iro-
ny, thanks to which the book was read differently by the 
youngest readers and by their parents. Another common 
feature is lyricism and the amazing selection of colours, 
like for example in the case of Iwona Chmielewska, a con-
temporary illustrator.

TODAY
Today, old picture books are not only a rarity for sec-
ond-hand bookseller and joy to children whose families 
collect such pieces of art. They are also present in the latest 
Polish works for children because illustrators of the young 
generation draw extensively on the great tradition of their 
predecessors. Return to tradition is seen for example in 
the volume Tuwim. Wiersze dla dzieci (Tuwim. Children’s 
poems) with illustrations of seven novice artists published 
by the Wytwórnia publishing house in 2007. The book re-
ceived many international awards, including prizes at pres-
tigious competitions in Bologna and Bratislava.

This year, works by the older and the younger genera-
tion of Polish illustrators will be presented to a wider au-
dience in Latvia and Estonia as part of the project Look! 
Polish Picturebook! organised by the Baltic Sea Culture 
Centre in Gdansk. Polish picture books will be exhibited 
from 22 April to 22 May in Riga and throughout the whole 
November in Tallinn. The exhibitions will be accompanied 
by workshops with artists, lectures, discussions and meet-
ings. And just like for the last half a century, Polish picture 
books will delight both children and adults abroad.  

P O L S K I E  K S I Ą Ż K I  I L U S T R O W A N E



MAM 
NA IMIĘ 
GEORGE

zasami mam dość wszystkiego. Tej 
globalnej wioski. Świata, który wszę-
dzie wygląda podobnie. A  jeśli z  ja-

kichś powodów znalazłeś się tam, gdzie nie 
ma banków, wieżowców, sieci restauracji, 
fast foodów i eco sklepów (to śmieszne, kie-
dyś były po prostu sklepy z żywnością!) no 
i ustandaryzowanych hoteli, to znaczy, że 
jesteś w którejś z byłych kolonii gdzie toczy 
się wojna, albo właśnie się skończyła, albo 
zaczyna, albo na nią się zanosi i bezpośred-
nio twój styl życia za te i inne katastrofy od-
powiada, białasie!

Obraz świata z lotu ptaka, a raczej z per-
spektywy samolotu, nie jest wcale zachwy-
cający. Nie mówię tu oczywiście o  krajo-
brazach, ale o  obrazie naszej cywilizacji 
i  rozmiarze zniszczeń, jakie powodujemy. 
Wciąż idziemy dalej. W dewastacji. I kiedy 
napadają mnie takie myśli, kiedy ani szkla-
neczka dobrego trunku, ani randka z…, ani 
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pokój o podwyższonym standardzie w ulu-
bionym hotelu mnie nie ratują, wtedy mam 
ochotę uciec, zwiać z lotniska i nie pakować 
się w kolejną daleką podróż. Wtedy wsiadam 
w samochód i jadę do mamy. Na wieś. 

Wybieram mniej uczęszczane, zaniedba-
ne drogi, unikam autostrad. Patrzę na pola, 
mijam lasy, miasteczka i wsie. Podróż taka 
nieśpieszna. Z każdym pokonywanym kilo-
metrem tęsknota za mamą i jej domem wzra-
sta. Już chcę tam być. Wreszcie ją widzę, jak 
stoi na ganku. Wysiadam, biorę ją w ramiona, 
wdycham świeże powietrze. Czuje ulgę. Po-
trzebuję jej. 

Tutaj nie ma standardów, ale wszystko 
przenika bezcenna prostota. Mama żyje 
z miodu. Kiedy pytam, dlaczego sprzedaje 
swoje słoiki tak tanio, niezmiennie odpo-
wiada: „Daj spokój, ludzie nie mają pienię-
dzy”. Jest wiosna, sad obsypały kwiaty. Bia-
łe i różowe. Chodzimy nieśpiesznie, objęci 
wpół, między drzewami. Mama opowiada, 
co u  sąsiadów, kto umarł, kto w  szpitalu. 
Wieś się starzeje, dzieci wyjechały do miast. 
Pyta, co u mnie, ale wystarcza jej krótka od-
powiedź. Dobrze. Jestem jej wdzięczny za tę 
dyskrecję. 

Potem jemy obiad w kuchni, przy drew-
nianym stole przysuniętym do okna. Te sma-
ki. Jestem pewien, że nie ma na świecie lep-
szej restauracji! Milczymy i uśmiechamy się 
do siebie. Zerkamy przez okno, na sad i ule. 
Zegar tyka głośno, wybija wpół do trzeciej. 
Chyba zostanę na noc. Tak, mama pościeli 
mi w  gościnnym, pod obrazem z  Jezusem 
nauczającym z łodzi. Stoi w łodzi i mówi do 
ludzi na brzegu. Lubię go. To znaczy nie Jezu-
sa, ten obraz. Zresztą, nieważne! Pójdę spać 
wcześnie, o dziewiątej. Kompletna cisza bę-
dzie męczyć moje uszy, ale potem przyzwy-
czaję się i do niej i do ciemności za oknem. 

Podobno w  Stanach, w  jakimś dużym 
mieście, wysiadło zasilanie na kilka godzin. 
Zrobiło się zupełnie ciemno i niektórzy lu-
dzie pierwszy raz w życiu zobaczyli gwiazdy. 
Zaczęli dzwonić przerażeni na policję, że 
coś nie tak z niebem, jakieś dziwne światła 
się pojawiły, może UFO? 

ENGLISH

MAM NA IMIĘ GEORGE. CHAPTER 4

I’m sometimes sick and tired of everything. 
Of that global village. Of the world that looks 
similar everywhere. And if for some reasons 
you have found yourself in a  place where 
there are no banks, skyscrapers, restaurant 
chains, fast food and eco shops (it’s funny, 
once we simply had groceries!), as well as 
standardised hotels, it means you’re in one 
of former colonies where war is raging on, or 
it has just ended or begun, or it’s soon going 

C

to start. And it’s your way of living that is 
directly responsible for this and other ca-
tastrophes, whitey!

The bird’s-eye-view or – to be more pre-
cise – the plane’s-eye-view is not breathtak-
ing at all. And I obviously don’t mean the 
landscapes but the image of our civilisation 
and the scale of damage we cause. We are 
always moving forward. In devastation. And 
when such thoughts hit me, when neither 
a glass of good alcohol, a date with... or a su-
perior room in my favourite hotel can save 
me, I  feel like running away, fleeing from 
the airport instead of setting out on another 
long journey. Then I get into the car and go 
to my mum. To the countryside.

I choose less busy, neglected streets and 
avoid highways. I look at fields, go past for-
ests, towns and villages. I enjoy my unhur-
ried trip. With each covered kilometre, I miss 
my mum and her house even more. I want to 
be already there. Finally, I notice her stand-
ing in the threshold. I leave the car, take her 
in my arms and breathe in the fresh air. I feel 
relieved. I need her.

There are no standards here. Everything 
is pervaded by priceless simplicity. My mum 
lives by honey. When I ask her why she sells 
jars at such low prices, she always says, “Stop 
it, people don’t have money.” It’s spring, and 
the orchard is in full blossom. White and 
pink flowers. We take a casual stroll among 
the trees, with our arms put around each oth-
er’s waists. Mum tells me the news about her 
neighbours, who’s died and who’s in hospi-
tal. The village is growing old, children have 
moved to cities. She asks how’s my life but 
settles for a short answer. Good. I’m grateful 
for her discretion.

Then we have a dinner in the kitchen, at 
a wooden table placed by the window. Those 
flavours. I’m sure there’s no better restau-
rant in the world! We’re silent, smiling to 
each other. We glance through the window 
at the orchard and the beehives. The clock is 
ticking loudly, striking half past two. I guess 
I’ll stay overnight. Yes, mum will make the 
bed for me in the guest room, under a paint-
ing showing Jesus preaching from a  boat. 
He’s standing in the boat, talking to people 
gathered on the shore. I like it. I mean the 
painting. Never mind! I’ll go to bed early, at 
nine. Absolute silence will torment my ears, 
but then I’ll get used to it and to the darkness 
behind the window.

There was allegedly a blackout that last-
ed for several hours in some big city in the 
States. It became completely dark, and some 
people saw stars for the first time in their 
lives. They started calling the police, saying 
that something was wrong with the sky, some 
strange lights appeared, perhaps UFO? ZD
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została 
zaangażowana do Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyreżyserowała swój tekst 
„Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu” i „K 
Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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                        NA SZLAKU 
GOTYCKICH ZAMKÓW

TEKST Katarzyna Szewczyk
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LUBIĘ GOTYCKIE ZAMKI. SĄ FAJNE, WYDAJĄ SIĘ 
TAKIE SILNE. JADĄC POCIĄGIEM DO DOMU NA WARMII, 
PODZIWIAM ZAWSZE NA TEN W MALBORKU. POTĘŻNY, 
ALE NIECO JUŻ OKLEPANY. PODOBNIE JEST Z OLSZTYNEM 
– KAŻDY WIE, ŻE KOPERNIK BRONIŁ TAMTEJSZEGO 
ZAMKU PRZED KRZYŻAKAMI. A CO Z MNIEJSZYMI?

est na Mazurach małe miasteczko o nazwie Kętrzyn. 
Nie wiedziałam o nim nic, nie miałam nawet pojęcia 
o tym, że znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich. 

Wstyd, bo – jak napisałam – lubię zamki. Cóż, trzeba było 
poznać i ten kętrzyński.

KĘTRZYN DAWNO, DAWNO TEMU...
Miasto nie miało przyjemnej historii, na co wskazuje już 
jego herb. Według legendy w puszczy pomiędzy dwiema 
osadami – dzisiejszym Kętrzynem i Mrągowem, mieszkał 
niedźwiedź. Bardzo zła bestia, która siała postrach w całej 
okolicy. Władcy, nie mogąc uporać się z problemem, wy-
znaczyli nagrodę dla śmiałka, który misia zabije. Czas mi-
jał, w końcu młody wieśniak z Mrągowa wymyślił na niedź-
wiedzia sposób: wymieszał miód ze spirytusem i podrzucił 
go nieopodal jego legowiska. Gdy bestia wypiła miksturę, 
zapadła w głęboki sen. W ten sposób sprytny mrągowianin 
pokonał niedźwiedzia, a jako dowód odciął mu łapę, którą 
pokazał swojemu władcy. Żeby nie było za prosto – w mię-
dzyczasie cielsko znaleźli kętrzynianie, którzy zaciągnęli 
je do wioski, ogłaszając, że to ich zasługa.

Od tamtej pory w (nieoficjalnym już) herbie Kętrzy-
na znajduje się niedźwiedź z trzema łapami, a ta braku-
jąca została symbolem Mrągowa. Z tamtych czasów do 
dnia dzisiejszego ostała się jeszcze jedna rzecz: trady-
cyjnym trunkiem tamtych okolic jest nalewka z miodu 
i spirytusu, którą nazywa się „pogromcą niedźwiedzi”.

ZAMEK PO PRZEJŚCIACH
Zaczęło się od drewnianej strażnicy, wielokrotnie pa-
lonej i wielokrotnie odbudowywanej. No to co? „No to 
wybudujmy porządną fortecę!” – powiedział komtur. 
I tak w 1374 roku niedaleko strażnicy stanął murowany 
zamek z prawdziwego zdarzenia. ZD

JĘ
CI

A
: P

IO
TR

 H
A

ŁA
SI

K 
(1)

, M
Y 

G
U

ID
E,

 IN
FO

R
M

A
CJ

A
 T

U
R

Y
ST

YC
ZN

A
 W

 K
ĘT

R
ZY

N
IE

 (2
),P

IO
TR

 H
A

ŁA
SI

K 
(3

),



K Ę T R Z Y N  –  N A  S Z L A K U  G O T Y C K I C H  Z A M K Ó W

L O S  Z A M K U  N I E  O S Z C Z Ę DZ A Ł . 
N A  PR Z E S T R Z E N I  W I E KÓW 
PR Z E C HODZ I Ł  Z   R Ą K  D O 
R Ą K ,  BY Ł  N A J E Ż DŻ A N Y, 
N I S Z C Z O N Y  I   ODBU D OW Y WA N Y, 
P OWOL I  T R AC ĄC  S WÓJ 
G O T YC K I  K L I M AT. 

Los zamku nie oszczędzał. Na przestrzeni 
wieków przechodził z rąk do rąk, był najeż-
dżany, niszczony i odbudowywany, powoli 
tracąc swój gotycki klimat. W międzyczasie 
pełnił przeróżne funkcje: bronił kętrzynian 
przed najazdami obcych wojsk, był siedzibą 
urzędów, a przed wybuchem II wojny świato-
wej jego pomieszczenia zaadaptowano na... 
mieszkania. No bo kto by nie chciał mieszkać 
w zamku?

W 1945 roku większa część zamku została 
spalona przez Sowietów. Trzeba przyznać, 
że polskie władze komunistyczne wykonały 
kawał dobrej roboty, w latach 60. wiernie od-
budowując zamek na kształt pierwowzoru. 
Odzyskał dzięki temu nieco swego gotyckie-
go klimatu, który stracił w wyniku przebu-
dowy na początku XX wieku. Na szczęście 
w kętrzyńskiej fortecy nikt dziś nie mieszka 
– pełni funkcję siedziby instytucji kultural-
nych, w tym muzeum, w którym znajdują się 
eksponaty z okresu od XV do XIX wieku.

Zamek to nie jedyna budowla, która nie-
gdyś ochraniała kętrzynian. W  miejscu 
dawnej strażnicy stoi dziś bazylika św. Jerze-
go, wybudowana jeszcze w XIV wieku jako 

ukazała się Matka Boska, która nakazała mu 
wyrzeźbić swoją podobiznę. Jak usłyszał, tak 
zrobił, a strażnicy, którzy następnego poran-
ka zobaczyli figurkę, uznali to za cud i wypu-
ścili skazańca. W drodze do Reszla zawiesił 
on rzeźbę na lipie, co dało początek słynnemu 
sanktuarium w Świętej Lipce.

Można powiedzieć, że budowla wciąż ma 
charakter wielofunkcyjny. Oprócz świątyni, 
która już sama w sobie zawiera mnóstwo za-
bytkowych elementów, znajduje się tam nie-
wielka salka muzealna, w której prezentowa-
na jest historyczna dokumentacja kościoła. 
Latem zwiedzający mają wstęp na kościelną 
wieżę, z której rozciąga się piękna panorama 
miasta i okolic.

Kętrzyn jest prawdziwym ambasadorem 
kultury mazurskiej. Latem na zamkowym 
dziedzińcu odbywają się liczne, bardzo cieka-
we wydarzenia. Największym z nich jest Śre-
dniowieczny Jarmark św. Jakuba, któremu, 
niczym gdańskiemu jarmarkowi dominikań-
skiemu, towarzyszą koncerty czy warsztaty 
tradycyjnego rękodzieła.

Tak więc – jeśli chcecie naprawdę poznać 
Mazury – koniecznie wpiszcie Kętrzyn na 
swoją listę! 

ENGLISH

KĘTRZYN – FOLLOWING THE ROUTE 
OF GOTHIC CASTLES

I like Gothic castles. They’re nice and seem so 
strong. When I travel by train to my house in 
Warmia, I always admire the castle in Malbork. It’s 
enormous but a bit well-worn already. It is a similar 
case with Olsztyn – everyone knows that Kopernik 
defended the local castle against the Teutonic 
Knights. What about smaller castles?

There’s a  town called Kętrzyn in Masuria. 
I didn’t know anything about it, not even the 
fact that it is included in the Gothic Castles 
Route. A shame because, like I’ve said, I like 
castles. So I had to see the one in Kętrzyn.

kościół obronny, jeden z niewielu w Polsce. 
Faktycznie, ze swoimi wieżami wyglądem 
bardziej przypomina niewielką fortecę niż 
świątynię, a zamkiem krzyżackim połączona 
jest tunelem.

Z kościołem związana jest legenda o ska-
zańcu więzionym w jednej z maleńkich śre-
dniowiecznych cel, które znajdują się w świą-
tyni. Podobno podczas niewoli więźniowi 
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A LONG, LONG TIME AGO...
The city didn’t enjoy a  pleasant history, 
as proved for example by its coat of arms. 
According to legend, there was a bear liv-
ing in the forest between two settlements: 
today’s Kętrzyn and Mrągowo. It was a very 
evil beast, which spread terror in the whole 
surroundings. Unable to solve the prob-
lem, rulers set a prize for the daredevil who 
would kill the animal. Time passed, and fi-
nally a young peasant from Mrągowo came 
up with a way to defeat the bear: he mixed 
honey with spirit and left it next to the den. 
When the beast drank the potion, it fell 
into a deep sleep. This way, the smart man 
defeated the bear. In order to have a proof, 
he cut off its paw, which he later showed to 
his ruler. But it couldn’t be that easy – in the 
meantime, inhabitants of Kętrzyn found the 
body and took it to the village, claiming that 
it was their job.

Since then on the (already unofficial) 
coat of arms of Kętrzyn includes a bear with 
three paws. The last paw became the sym-
bol of Mrągowo. One more thing from those 
thing has survived to this day: the region has 
its traditional liqueur made of honey and 
spirit, called “bear killer”.

CASTLE WITH PAST
It began with a wooden watchtower, which 
was repeatedly burnt and rebuilt. So they 
came up with a better idea. “Let’s build a de-

cent fortress!” said the commander. And 
thus, in 1374, a  genuine stone castle was 
erected near the watchtower.

Life hasn’t been kind to the castle. Over 
the centuries, it was changing hands, invad-
ed, destroyed and rebuilt many times, slowly 
losing its Gothic character. In the meantime, 
it served various functions: defended the in-
habitants of Kętrzyn against foreign troops’ 
attacks, was the seat of various authorities 
and, before the outbreak of the Second World 
War, its rooms were adapted for... flats. Well, 
who wouldn’t like to live in a castle?

In 1945, the majority of the castle was 
burnt by the Soviet Union. One has to ad-
mit that the Polish Communist government 
did a whole lot of work when they faithfully 
rebuilt the castle on the pattern of the orig-
inal in the 1960s. As a  result, it regained 
a bit of its Gothic nature, which it had lost as 
a result of the conversion in the early 20th 
century. Fortunately, nobody lives in the 
fortress today. It serves as a seat of cultural 
institutions, including a museum, which dis-
plays exhibits from between the 15th and the 
19th centuries.

The castle is not the only building that 
used to protect the inhabitants of Kętrzyn 
in the past. The site of the old watchtower is 
now occupied by St George’s Church, built 
already in the 14th century as a defensive 
temple, one of few such churches in Poland. 
Indeed, with its towers, it resembles more of 

a fortress than a temple. It is connected with 
the Teutonic Castle by means of a tunnel.

There is one more story connected with 
the church about a convict held captive in 
one of the tiny medieval cells located in the 
temple. Legend has it that during his captiv-
ity he saw the Blessed Virgin, who told him 
to carve Her likeness. He did as he was told 
to do, and when the guards saw the figurine 
on the next day, they thought it was a mir-
acle and released the prisoner. On his way 
to Reszel, he hung the figurine on a linden, 
which originated the famous sanctuary in 
Święta Lipka (Polish for Holy Linden).

One could say that the building is still 
of a multifunctional character. Apart from 
the temple, which in itself contains many 
historic elements, there is a small museum 
room exhibiting the historic documentation 
of the church. In the summer, visitors have 
access to the church tower, from which they 
can admire the beautiful panorama of the 
city and its surroundings.

Kętrzyn is a true ambassador of Masuri-
an culture. There are numerous interesting 
events organised in the castle courtyard in 
the summer. The biggest one is St Jacob’s 
Medieval Fair, which, just as St Dominic’s 
Fair in Gdansk, is accompanied by con-
certs and handicraft workshops.

So if you really want to know something 
about Masuria, you should definitely add 
Kętrzyn to your list! ZD
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MIKOŁAJKI TO NIEWIELKIE MIASTECZKO LICZĄCE SOBIE NIECAŁE CZTERY 
TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW. JEDNAK TO SPOKOJNIE MIEJSCE ZMIENIA SIĘ DO 
POZNANIA WRAZ Z POCZĄTKIEM SEZONU ŻEGLARSKIEGO, KIEDY STAJE 
SIĘ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH PORTÓW NA CAŁYCH MAZURACH.

azurskie jeziora to naprawdę spo-
ry teren wypełniony niezliczony-
mi portami i przystaniami, które 

późną wiosną i  latem przechodzą meta-
morfozę. Ze spokojnych, bardzo sennych 
wiosek i małych miasteczek zamieniają się 
w gwarne, wypełnione ludźmi i pulsujące 
życiem skupiska miłośników żeglarstwa. 
W  końcu to jeden z  najpopularniejszych 
polskich sposobów na spędzanie wakacji. 
Jak mało który sport, żeglarstwo łączy 
w sobie aktywność fizyczną, wypoczynek 
i  leniwą turystykę. Nic dziwnego więc, że 
mazurskie miejscowości wyspecjalizowały 
się w przyjmowaniu w gościnę pasjonatów 
żagli. Którą z nich można uznać za najlep-
szą? Odpowiedzi będzie zapewne tyle ile 
zapytanych, ale jedno jest prawie pewne: 
będąc na Mazurach prawie zawsze spędzi 
się jedną noc w Mikołajkach. Dlatego też 
to właśnie liczące niespełna cztery tysią-
ce osób miasteczko dawno stało się niefor-
malną stolicą Mazur. 

Pierwsza wzmianka o  Mikołajkach po-
chodzi z roku 1444. Już wtedy mieszkańcy 
wiedzieli jak korzystać z położenia swoje-
go domu i  dlatego przy miejscowym mo-
ście znajdywały się dwie karczmy służące 
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zmęczonym podróżnym. Wioska uzyskała 
prawa miejskie w 1726 roku od Fryderyka 
Wilhelma I. Prawdziwe ożywienie związane 
z  Mikołajkami nastąpiło pod koniec I  po-
łowy XIX wieku, w momencie uruchomie-
nia stałej żeglugi na Mazurach. Następnym 
krokiem popularyzującym miasteczko było 
uzyskanie połączeni kolejowe z Mrągowem 
w 1911 roku. Od tego czasu trwa coroczny 
napływ turystów.

Wizyta w Mikołajkach w lipcu lub sierp-
niu to esencja wakacyjnego oderwania od 
rzeczywistości. Tętniący życiem port, pełno 
zrelaksowanych ludzi siedzących w okolicz-
nych klubach i restauracjach. Miasteczko 
wydaje się wtedy funkcjonować w świecie, 
gdzie czas się rozpływa i istnieje tylko wiecz-
ne teraz. Jednak tym, co zachwyca najbar-
dziej, jest przepiękne położenie miejscowo-
ści, wokół której zebrało się wszystko za co 
ludzie uwielbiają Mazury. To nie tylko wiel-
kie jezioro, ale okoliczne lasy i łąki rozciąga-
jące się w nieskończoność. O ile w samych 
Mikołajkach panuje gwar i  raczej trudno 
o chwile osamotnienia, to jednak wystarczy 
godzinny spacer, by znaleźć się w miejscu, 
które możemy mieć wyłącznie dla siebie. 
I w tym tkwi największy urok tej okolicy.  

TEKST Kajetan Kusina ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ENGLISH

MIKOŁAJKI – POLISH SAILING 
CAPITAL

Mikołajki is a small town with a population of less 
than four thousand. But the calm place changes 
dramatically when the sailing season starts. This is 
when it becomes one of the most important ports 
in the whole of Masuria.

Masurian lakes occupy quite a  vast area 
filled with countless ports and marinas, 
which undergo a  true metamorphosis in 
late spring and summer. They turn from 
quiet, sleepy villages and towns into noisy 
and crowded centres vibrant with life that 
attract all sailing lovers. After all, it is one 
of the most popular ways to spend holidays 
in Poland. Very few sports combine physi-
cal activity, rest and leisure the way sailing 
does. So no wonder Masurian towns specia-
lise in offering hospitality to its enthusiasts. 
Which one of them could be considered 
the best? There will be probably as many 
answers as respondents, but one thing is 
certain: when in Masuria, almost everyone 
spends at least one night in Mikołajki. This 
is why it is precisely this small town that has 
recently become the unofficial capital of 
Masuria.

The first mention of Mikołajki dates 
back to 1444. Already then local people 
knew how to use the location of their ho-
uses: there were two inns built next to the lo-
cal bridge which served tired travellers. The 
village was granted a city charter in 1726 by 
Frederick William I. A true revival for Miko-
łajki came towards the end of the first half of 
the 19th century, when regular water trans-
port was introduced in Masuria. In 1911, the 
town was granted rail connection with Mrą-
gowo, which constituted the next step of 
its promotion. Since then on, tourists have 
been flocking to Mikołajki every year.

Visiting the town in July or August is an 
essence of a summer escape from reality, 
with its port bustling with life and crowds of 
relaxed people sitting in local clubs and re-
staurants. In such moments, the town seems 
to be functioning in a  world where time 
melts away and the only thing that exists is 
the eternal now. But what is the most deli-
ghtful thing is the beautiful location of the 
town. It gathers everything people love Ma-
suria for. It is not only the large lake but also 
nearby forests and meadows stretching en-
dlessly. While Mikołajki itself is always no-
isy and rarely grants a moment of solitude, 
an hour’s walk is enough to find yourself in 
a place you can have only for yourself. And 
that is why the place is so charming.  

MIKOŁAJKI – 
POLSKA STOLICA 
ŻEGLARSTWA

M I E J S C A  /  P L A C E S
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o wciśnięciu przycisku Steven zaczy-
na mamrotać jak typowy żul spod mo-
nopolowego, że teraz będzie piosenka 

o niczym. I jest piosenka o niczym. Ale chwilę 
później ten sam zapijaczony głos śpiewa jedną 
z najpiękniejszych w swojej prostocie piose-
nek o miłości.

Przez pół życia był bezdomny. Miał jedy-
nie gitarę i szwendał się po Ameryce. A jed-
nak udało mu się zakumplować z  Kurtem 
Cobainem, nagrywać z Janis Joplin. Kiedy 
wyruszał w świat nie czekało go nic więcej – 
granie na gitarze w paryskim metrze albo zbi-
janie bąków w jakichś innych rejonach świa-
ta. A mimo tego udało mu się zostać jedną 
z największych gwiazd współczesnego bluesa 
i jego przyszłą ikoną.

Kiedy Seasick Steve, 76-letni (chyba – on 
sam nie jest pewien swojego wieku) staruszek 
siada na scenie i bierze do ręki zdezelowaną 
gitarę, którą sam zrobił z  różnych kawał-
ków, nie wygląda ani nie brzmi na swój wiek. 
Nie wygląda też na gwiazdę. Ma długą, siwą 
brodę, na głowie brudną czapkę z logo firmy 
produkującej traktory. Na nogach sprane, po-
rwane dżinsy, na torsie powyciąganą koszulę. 
Ale spojrzenie ma zawsze pogodne, a  jego 
zmarszczki sprawiają, że masz wrażenie, że 
to najprzyjaźniejszy człowiek świata. Kiedy 
podczas koncertów Steve'a przychodzi czas 
na utwór „Walkin Man” muzyk wybiera jedną 
z dziewczyn z publiczności. Sadza ją obok sie-
bie, opowiada, że siedzą razem na ganku, pro-

si, żeby nie patrzyła na publiczność, bo teraz 
są tylko we dwoje. I zaczyna grać. Śpiewa, że 
jeśli ona poprosi go żeby skakał to on zapyta 
jak wysoko. Jeśli poprosi go, żeby szedł, to 
pójdzie tam i z powrotem. A jeśli poprosi, żeby 
został, to on wciśnie swoje legowisko pod jej 
łóżko i zostanie. A dziewczyny – młodsze od 
niego o jakieś 60 lat – rozpływają się i jestem 
pewien, że na oczach widowni ich wzór ideal-
nego mężczyzny ulega zmianie.

Chciałbym umieć tak śpiewać do swojej 
kobiety, ale nie umiem. Mogę się co najwyżej 
posiłkować płytą „I Started Out With Nothin 
And I Still Got Most Of It Left”, na której Steve 
nagrał „Walkin Man”. Zabawne – znalazłem 
ją na półce z przecenionymi kompaktami, 
jakby nikt o Seasick Stevie nigdy nie słyszał. 
A przecież to był jego trzeci już krążek. To-
warzyszyła mu na nim ekipa Grinderman, 
czyli bluesowy kolektyw Nicka Cave'a. Steve 
śpiewał pięknie o miłości, rubasznie o seksie, 
tęsknie o młodości, śpiewa też o pchłach, cze-
kaniu na pociąg i piciu wina. Przecież bluesa 
można śpiewać o wszystkim.

A jeszcze śmieszniejsze jest to, że pewnie 
nigdy nie usłyszelibyśmy o Seasick Stevie, 
białym bluesmanie, który swoją szczerością 
i kunsztem kładzie na deski i Erica Claptona, 
i Johna Mayalla, gdyby nie dostał zawału. Kie-
dy będąc w Norwegii wylądował w szpitalu jego 
przerażona żona Elisabeth postawiła mu ulti-
matum: albo nagra swoje piosenki, żeby mogła 
ich słuchać kiedy on umrze, albo ona odejdzie. 
Cóż mu zostało. Nagrał. Nagrywa dalej.

Będę ich słuchał, kiedy odejdzie. Będę się 
na nich uczył śpiewać o miłości. 

ENGLISH

HOMELESS BLUES ABOUT LOVE 
AND LICE

After I press the button, Steven starts mutter-
ing like a wino from in front of a liquor store 
that it’s going to be a song about nothing. And 
it is about nothing. But a moment later the 
same drunken voice sings one the most beau-
tifully simple songs about love.

He was homeless for half of his lifetime. 
The only thing he had was his guitar, and 
he was loitering around America. And yet 

he managed to make friends with Kurt Cobain 
and record with Janis Joplin. There was noth-
ing more that awaited him when he was hitting 
the road, only playing his guitar in the Paris 
metro or hanging around in some other part of 
the world. And yet he managed to become one 
of the biggest stars of contemporary blues and 
its future icon.

When Seasick Steve, a (probably – even 
he isn’t sure of his age) 76-year-old man sits 
on the stage and gets hold of his rickety guitar 
he has made himself from various pieces, he 
doesn’t look or sound his age. He doesn’t look 
like a star either. He has a long, grey beard and 
wears a dirty hat with the logo of a company 
that produces tractors. On his legs is a torn 
and washed out pair of jeans and on his torso 
– a stretched shirt. But he always has a cheer-
ful look, and his wrinkles make you have the 
impression that he is the most handsome man 
in the world. When during his concerts the 
time comes for the song “Walkin’ Man”, Steve 
always selects one girl from the audience. He 
seats her in front of himself and tells her that 
they’re sitting on the porch, asking her not to 
look at the audience because it’s only the two 
of them. And he starts playing. He sings that 
if she asks him to jump, he’ll say how high. If 
she asks him to walk, he’ll walk to the end of 
the line and back to her. And if she asks her to 
stay, he’ll stash his sleeping roll under her bed 
and stay. And girls, who are around 60 years 
younger than him, slobber over all that, and 
I’m sure that their ideal of a man changes in 
front of the audience’s eyes.

I wish I could sing like that to my woman, 
but I can’t. I can only make use of the album 
I Started Out with Nothin and I Still Got Most 
of It Left, on which Steve recorded “Walkin 
Man”. It’s funny, I found it on a shelf with dis-
counted CDs as if nobody ever heard about 
Seasick Steve. And yet it was already his third 
record, on which he was accompanied by 
Grinderman, a blues group of Nick Cave. Steve 
sings beautifully about love, coarsely about sex 
and longingly about youth. He also sings about 
lice, waiting for the train and drinking wine. 
After all, you can sign blues about everything.

And the even funniest thing is that we’d 
probably never have heard about Seasick 
Steve, the white bluesman who throws both 
Eric Clapton and John Mayall to the ground 
with his honesty and artistry, if he hadn’t had 
a heart attack. When he landed up in hospital 
when he was in Norway, his terrified wife Elisa-
beth gave him an ultimatum: either he will re-
cord his songs so that she could listen to them 
when he’s gone or she will leave him. Well, 
what could he do? He recorded them. And he 
keeps recording.

I will listen to them when he’s gone. They’ll 
teach me to sing about love. 

P
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Na początku chciałabym, żebyś przybliżył czytelnikom 
czym właściwie zajmuje się koncertmistrz.
Orkiestra jest podzielona na kilka sekcji. W przypadku 
naszej, czyli smyczkowej, jest ich pięć – pierwsze skrzyp-
ce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. 
Ja jestem liderem pierwszych skrzypiec, a to zwyczajowo 
przekłada się na bycie „przewodniczącym” całej orkiestry, 
swego rodzaju łącznikiem z dyrygentem. W czystej teorii 
wygląda to tak, że koncertmistrz ma z nim największy 
kontakt, ponieważ często reszta orkiestry nie ma moż-
liwości, żeby obserwować dyrygenta przez cały czas, ale 
może grać z kimś. Zawsze jest tak, czy to w orkiestrze, czy 
w chórze, że się gra czy śpiewa na kogoś. W każdym zespo-
le, nieważne, czy składa się z pięciu czy dziesięciu osób, 
jest ktoś, kto jest punktem odniesienia dla innych muzy-
ków. W orkiestrze jest to dyrygent i właśnie koncertmistrz. 
Poza tym moim zadaniem jest nastrojenie orkiestry przed 
koncertem – jeśli się tego nie zrobi, rozbieżności między 
instrumentami są bardzo widoczne. Jestem też odpowie-
dzialny za szereg zadań czysto praktycznych, takich jak 
prowadzenie prób sekcyjnych, przygotowanie utworów 
czy – nie wiem, czy ktoś zrozumie, o co chodzi – ustale-
nie smyczków (śmiech). Zaznaczam w nutach rzeczy, do 
których wszyscy powinni się odnieść, po to, żeby nam się 
lepiej grało i żeby efekt był lepszy. Generalnie jest szereg 
podskórnych spraw związanych z profesjonalnym gra-
niem w orkiestrze czy generalnie na instrumentach, któ-
rymi się zajmuje, a których człowiek niezwiązany z muzy-
ką zwyczajnie nie zrozumie. To trochę tak, jakbym zaczął 
mówić o programowaniu do kogoś, kto zupełnie nie zna 
się na komputerach. Podsumowując, koncertmistrz jest 
kimś, na kogo się gra.

Czyli masz wpływ na to, jak będzie brzmiała cała 
orkiestra.
W pewnym sensie tak, ale nie przedstawiałbym tego aż 
tak mocno, bo największy wpływ ma zawsze dyrygent. 
On jest odpowiedzialny za ogólną wizję całego utworu 
czy symfonii. Ale na pewno mam wpływ na to, jak będą 
grały pierwsze i drugie skrzypce. Często między nami są 
dyskusje, jak zagramy dany fragment – szybciej czy wol-
niej, głośniej czy ciszej. Bywa, że dyrygent zostawia nam 
pewną swobodę i mówi: „Proszę państwa, teraz gramy na 
koncertmistrza”. Na pewno jakiś wpływ mam, czasem 
większy, czasem mniejszy.

Nie ciągnie cię czasami do większego zespołu?
Grywałem w  orkiestrach symfonicznych. Co tu dużo 
mówić – na pewno w orkiestrze kameralnej nie zagramy 
Mahlera, Brucknera czy wielkich dzieł Szostakowicza. 
Z drugiej strony, muzyk orkiestry symfonicznej, w któ-
rej siedzi dwudziestu pierwszych skrzypków, indywidu-
alnie ginie. Nie słychać go w tej masie. A w grupie kame-
ralnej, w których mamy ich sześciu, każdy ma wpływ 
na brzmienie orkiestry, i w tym dobrym znaczeniu tego 
słowa, i  w  tym złym. Wszystko słychać, nie da się nic 
ukryć, każdy musi być nieustannie w wysokiej formie. 
Dlatego właśnie orkiestra kameralna jest czymś, co bar-
dzo mi odpowiada, chociażby ze względu na higienę pra-
cy, czyli utrzymanie formy. Jeśli chodzi o mnie, o moje 
podejście do grania, do bycia muzykiem, to właśnie jest 
jedna z najważniejszych rzeczy, na które zwracam uwa-
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gę. W orkiestrze symfonicznej gra się zupełnie inną mu-
zykę, ale moim zdaniem nie ma takiej satysfakcji, że coś 
zależy od pojedynczego muzyka.

Obchodzisz w tym roku dziesięciolecie grania 
w Orkiestrze PFK.
Tak, faktycznie jestem tu już dziesięć lat, z małą przerwą.

Wygląda na to, że coś cię w PFK przyciąga, skoro wróci-
łeś do grania właśnie tutaj.
Na to wpływa szereg czynników związanych nie tylko 
z graniem. Ale mówiąc o tym, dlaczego gram właśnie tu-
taj... Na pewno duże znaczenie ma to, że jest to orkiestra 
kameralna, że gramy w małym składzie, że potrzebne jest 
tu duże zaangażowanie w pracę. Odpowiada mi też precy-
zja i podejście naszego dyrektora, prof. Rajskiego. Różnie 
się o tym mówi, ale ja jestem w tej kwestii podobny do nie-
go, więc bardzo mi to odpowiada. Poza tym znałem go już 
wcześniej, z czasów, kiedy grałem w orkiestrze warszaw-
skiej, którą kierował.

To on cię tu sprowadził?
Do Trójmiasta ściągnęła mnie moja ówczesna partnerka, 
dzisiaj już żona, tak więc można powiedzieć, że sprowadzi-
ła mnie tu miłość. Mieszkam tu ponad dziesięć lat i w tym 
momencie nie widzę siebie w innym mieście. Stwierdzi-
łem, że to jest najlepsze miejsce do życia w Polsce. W su-
mie to też ma wpływ na to, że gram właśnie w sopockiej 
orkiestrze – to jest miasto, w którym jest coś wyjątkowego, 
ma zupełnie inny klimat. Jest małe, a jednocześnie dużo 
się tu dzieje. A w PFK widać też trochę niesamowitego 
ducha przeszłości, są wśród nas osoby, które grają tu od 
samego początku, czyli 1981 roku i koncertowali w nie-
samowitej ilości miejsc. Marzę o tym, żeby zagrać w tylu 
miejscach, co oni, w  topowych salach koncertowych 
w Europie, z Berlinem i Paryżem na czele. To jest coś, co 
teraz rzadko zdarza się orkiestrom kameralnym. Zmieni-
ły się czasy, zmienił się też profil orkiestry, nasza sytuacja 
ekonomiczna też jest inna niż w latach osiemdziesiątych, 
wtedy był złoty czas dla polskich muzyków orkiestrowych.

Profesor Rajski w ostatnim wywiadzie dla Live&Travel 
wspominał, że nie dostajecie zbyt dużych dotacji, a to 
utrudnia działalność.
Tak, w porównaniu z dużymi, instytucjonalnymi orkie-
strami, dostajemy naprawdę niewielką pomoc. Jesteśmy 
instytucją pośrednią pomiędzy grupą, która działa na 
własny rachunek a  zespołem, który dostaje fundusze 
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na podstawowe działania na miejscu. Szereg 
koncertów organizuje nasze biuro, nasz ma-
nager czy agenci i to są typowo impresaryjne 
wydarzenia, na które jesteśmy zapraszani.

Dlaczego wybrałeś skrzypce? Czemu nie np. 
fortepian?
To jest zabawna historia. Moi rodzice nie byli 
muzykami, za to babcia była pianistką. Jak 
byłem mały, to pozwalała mi i mojemu bratu 
brzdąkać na pianinie, ale w pewnym momen-
cie powiedziała: „Koniec! Albo uczycie się 
grać, albo więcej nie dotykacie instrumentu”. 
Jako że jestem młodszy, byłem bardzo wpa-
trzony w swojego brata. On powiedział, że nie 
chce się uczyć, więc ja tak samo, miałem wtedy 
sześć lat. Po dwóch latach brat powiedział bab-
ci, że jednak chce się uczyć, więc ja podobnie 
– „Tak, ja też!” – powiedziałem. Jako że brat 
był starszy, został oddelegowany na wiolon-
czelę, a ja, mniejszy, na skrzypce. Co ciekawe, 
mój brat po jedenastu latach nauki w szkole 
muzycznej zrezygnował z grania. Mi wewnętrz-
ny głos powiedział, że powinienem przy tym 
zostać. Jak miałem te czternaście lat, sprawa 
wcale nie zapowiadała się jakoś ciekawie. Nie 
byłem zdolnym dzieckiem, które wygrywało 
konkursy i wszyscy się nim zachwycali.

Chyba jesteś wobec siebie bardzo 
wymagający.
Na pewno, ale też bez przesady, trzeba do 
tego podchodzić z dystansem i z humorem. 
Wracając do PFK, bardzo podoba mi się nasz 
repertuar. Gramy dużo klasyki, osobiście 
uwielbiam Mozarta, Beethovena czy symfo-
nie Haydna. Atmosfera małego zespołu także 
jest niezwykle istotna, czujemy się tu trochę 
jak w rodzinnej firmie. Każdy wie, że jest róż-
nica między małym, rodzinnym biznesem 
a korporacyjnym molochem. Wielkie orkie-
stry symfoniczne nazywane są w środowisku 
muzycznym „fabrykami”, tam idzie się jak do 

pracy – zrobić swoje. U nas nie odczuwa się do 
końca tego, że właśnie w tym momencie się 
pracuje. Mamy większy wpływ na to, co się 
dzieje i to nadaje naszej pracy większego sen-
su. Każdy w zespole ma swoją wartość i czuje 
to, że niesie ze sobą coś dobrego, to satysfak-
cja jest od razu większa.

Przez to, że jesteście niewielką grupą, mo-
żecie mieć większy kontakt z publicznością.
Zdecydowanie. Wyjaśnienie specyfiki tej mu-
zyki można znaleźć już w nazwie naszej fil-
harmonii. Gramy utwory kameralne, czyli te 
pisane na składy od dwóch do około piętnastu 
instrumentów, nie więcej. Taka orkiestra, jak 
nasza jest teoretycznie przeznaczona do gra-
nia w mniejszych pomieszczeniach, bliskiego 
kontaktu z ludźmi. W odróżnieniu od muzyki 
symfonicznej, którą gra się w dużym składzie, 
dla dużej publiczności, w dużych, często mo-
numentalnych salach, nasza jest bardziej in-
tymna i faktycznie, czujemy się swego rodza-
ju jednością z publiką. Sama widzisz, że nasza 
sala koncertowa jest niewielka, może nawet 
trochę za mała, bo mieści około 250 osób, 
a my często wypełniamy Operę Leśną, np. na 
festiwalu Sopot Classic, na który przychodzi 
nawet 4,5 tys. ludzi. Wtedy gramy co prawda 
w powiększonym składzie, koncerty są, na-
zwijmy to, „monumentalne”. Bardzo podoba 
mi się to, że w wakacje możemy zagrać dla ol-
brzymiej publiczności, to jest przeciwieństwo 
do tego, co dzieje się tutaj, w naszej siedzibie. 
Sprawia mi to olbrzymią satysfakcję, za każ-
dym razem jestem bardzo podekscytowany 
faktem bycia na scenie Opery Leśnej i tym, 
że widzę tych wszystkich ludzi. Druga rzecz 
– czujesz, że oni tam są, emocje, które płyną 
z ich strony, to wszystko się kumuluje i do 
ciebie dociera. Muzycy to tacy ludzie, którzy 
są nawet nadwrażliwi na pewne emocjonalne 
sprawy. Istnieje coś takiego, jak wymiana 
energii pomiędzy widownią a wykonawcami, 

a przy czterech tysiącach osób to wrażenie 
staje się niesamowicie intensywne. Pamię-
tam jeden z momentów, kiedy graliśmy wa-
kacyjny koncert, na których miałem okazję 
grać solo jeden z  fantastycznych utworów 
miłosnych - „Medytację” z opery „Thaïs” Mas-
seneta. To niebywałe, jak mocno odczuwałem 
widownię, przyciemnione światło wieczoru. 
Wszystko to w połączeniu z muzyką tworzy 
zupełnie wyjątkowy nastrój, wprowadza ludzi 
w fantastyczne rejony wyobraźni. Podobnie 
było także z muzyką Gershwina. Wspomnie-
nia i przyjemności z PFK są więc olbrzymie.

Wiadomo już jak będzie wyglądał tegorocz-
ny Sopot Classic?
Festiwal będzie trwał od 3 do 8 sierpnia, 
a Koncert Inauguracyjny tradycyjnie będzie 
miał miejsce na scenie Opery Leśnej. W tym 
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roku Orkiestra wystąpi z wybitną śpiewaczką operową – 
Aleksandrą Kurzak. W trakcie Festiwalu widzowie usły-
szą także muzykę filmową polskiego kompozytora Jana 
A.P. Kaczmarka, zdobywcy Oscara za muzykę do filmu 
„Marzyciel”. Do tego wybrzmi muzyka barokowa w wy-
konaniu niemieckiego zespołu La Stagione Orchestra, 
natomiast Koncert Finałowy to „Vivaldi contra Piazzol-
la”. Do festiwalu jednak jeszcze sporo czasu, mamy po 
drodze wyjazd do Chin i nagranie dwóch płyt, do tego 
koncerty, więc skupiam się na tym. 

ENGLISH

LIKE A FAMILY

I arranged to meet Paweł Kapica, the concertmaster at the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot. I thought, “Blimey, the Orchestra is 
a serious thing, so the interview will be serious too, perhaps even 
boring.” It turned out that after the conversation, I was coming 
back home with a smile on my face, filled with positive energy.

First of all, I would like you to tell our readers what 
actually a concertmaster does.
Orchestras are divided into several sections. In the case 
of our orchestra, which is a string orchestra, there are 
five sections: the first violin, the second violin, the viola, 
the cello and the double bass. I am the leader of the first vi-
olin, which usually translates into being the “chairman” 
of the whole orchestra, a kind of a liaison between the 
orchestra and the conductor. In pure theory, it is the con-
certmaster that has the closest contact with the conduc-
tor because the rest of the orchestra has often no oppor-
tunity of observing him all the time, but it can play with 
someone else. It is always like that, be it in an orchestra 
or a choir, that someone plays or sings for someone else. 
In each team, regardless of whether it consists of five or 
ten people, there is someone who is a point of reference 
for other musicians. In an orchestra, the role is served by 
the conductor or the concertmaster. Besides, my job 
is to ensure the orchestra is adequately tuned before 
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the concert: if I don’t do it, discrepancies be-
tween particular instruments will be clearly 
visible. I am also responsible for a series of 
purely practical tasks, for example leading 
section rehearsals, preparing musical piec-
es or – I’m not sure anyone will understand 
what I mean – arranging the bows. (Laughs) 
I mark all the elements in the score everyone 
should refer to so that it becomes easier to 
play together and the effect is better. In gen-
eral, it is a range of various underlying things 
connected with professional playing in an 
orchestra or generally playing instruments 
involved in an orchestra, things someone 
who is not close to music will find hard to un-
derstand. It is a bit similar to talking about 
programming to someone who knows noth-
ing about computers. To sum up, a concert-
master is someone others play for.

So you have influence on the way the whole 
orchestra sounds.
In a way, yes, but I would be careful about 
overestimating my role because it is always 
the conductor who has the biggest influence. 
He is responsible for the whole vision of a giv-
en piece or symphony. But I certainly do have 
influence on the way the first and the second 
violin play. We often engage in discussions 
how we will play a given excerpt: faster or 
slower, quietly or loudly. It sometimes hap-
pens that the conductor gives us a bit of free-
dom and says, “Ladies and gentlemen, now 

follow the concertmaster.” I certainly have 
some influence. Sometimes it is bigger, other 
times it is smaller.

Aren’t you sometimes drawn to a bigger band?
I used to play in symphony orchestras. What 
can you say? We certainly won’t play Mahler, 
Bruckner or great pieces by Szostakowicz 
in a chamber orchestra. On the other hand, 
a musician in a symphony orchestra, which 
includes twenty first violinists, disappears 
as an individual. He cannot be heard in that 
mass. And in a chamber group, where we have 
six of them, everyone has its influence on the 
way the orchestra sounds, both in the posi-
tive and the negative meaning of the word. 
Everything is heard, nothing can be hidden, 
everyone must always be in top form. This 
is why a chamber orchestra is what suits me 
well, for example because of the high working 
standards, that is maintaining good form. As 
far as I am concerned, my attitude to playing, 
to being a musician is precisely one of the 
most important things I pay attention to. You 
play completely different music in sympho-
ny orchestras, but in my opinion there is no 
such satisfaction connected with the fact that 
much depends on an individual musician.

You celebrate the tenth anniversary of your 
presence in the PCP Orchestra this year.
Yes, you’re right, I have been playing here for 
ten years already, with a short break.

It appears that something draws you to PCP 
if you returned to playing here.
It is influenced by many factors. Playing is just 
one of them. But speaking of why I am playing 
precisely here... What is of huge importance is 
definitely the fact that it is a chamber orches-
tra, that we play in a small group and that deep 
commitment to one’s work is necessary here. 
I also like the precision and approach of our 
director, Professor Rajski. Various things can 
be heard about it, but I am similar to him in 
this issue, so it rally suits me. Besides, I knew 
him already before, from the times when 
I was playing in the Warsaw orchestra, which 
he was leading.

Is it he who brought you here?
I was brought to Tricity by my then partner, 
today wife, so one could say it was love that 
brought me here. I have lived here for more 
than ten years and cannot imagine being in 
a different city now. I think it is the best place 
to live in Poland. Actually, it also influences 
the fact that I play in the Sopot orchestra: 
there is something unique about the city, 
it has a completely different character. It is 
small, but at the same time many things hap-
pen here. And in PCP itself, we can see a bit of 
the amazing spirit of the past. The orchestra 
includes people who have been playing here 
from the very beginning, that is since 1981, 
and performed in an incredible number of 
places. I dream of playing in as many places 
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as they did, in top concert halls in Europe, including first 
of all Berlin and Paris. It is something that rarely happens 
to chamber orchestras. Times have changed, the profile of 
our orchestra has changed, our economic situation is dif-
ferent than in the eighties – it was a golden age for Polish 
chamber musicians then.

In his recent interview for Live&Travel, Professor Rajski 
mentioned that you do not receive big subsidies, which 
makes your activity very difficult.
Yes, in comparison with large, institutional orchestras, we 
receive very little help. We are an institution in between 
of financially independent groups and those that receive 
funding for basic activities in their seat. A number of con-
certs are organised by our office, our manager or agents, 
and these are events organised in receiving houses, events 
we are invited to.

Why did you choose the violin? Why not the piano, for 
instance?
It’s a funny story. My parents weren’t musicians, but my 
grandmother was a pianist. When I was small, she let me 
and my brother plonk away on the piano, but at a certain 
point she said, “Enough! You will either learn to play or 
never touch the instrument again!” I am younger, so I was 
looking up to my brother then. He said he didn’t want to 
learn, so I said the same. I was six-years-old. After two 
years, my brother told my grandma that he wanted to 
learn after all, so I did the same. “Yes, me too!” I said. As 
my brother was older, he was delegated to play the cello, 
and I got the violin. What is interesting is that my broth-
er gave up music after eleven years of studying in a mu-
sic school. My internal voice told me to stick to it. When 
I was fourteen, the whole thing did not promise well at all. 
I wasn’t a talented child who would win competitions and 
compel admiration.

It seems you are very demanding of yourself.
I  certainly am, but I  don’t exaggerate; one has to ap-
proach it with humour and distance. Coming back to 
PCP, I really like our repertoire. We play many classics. 
I personally love Mozart, Beethoven or Haydn’s sympho-
nies. The atmosphere of a small band is very important, 
we feel a bit like a family company. Everyone knows that 
there is a difference between a small, family business 
and a corporate monster. Huge symphony orchestras are 
called “factories” in the music circle. People go there to 
do their job, as if they were going to work. In our case, 
we do not feel that we are working at a given moment. We 
have bigger influence on what happens, thanks to which 
our work makes more sense. Everyone in the team has 
their value and feels that they contribute to the orches-
tra, which gives all of us bigger satisfaction.

Since you are a small group, you can have better contact 
with the audience.
Yes, definitely. The specificity of this music is explained 
already in the name of our philharmonic. We play cham-
ber pieces, that is those written for line-ups of from two to 
no more than around fifteen instruments. Orchestras like 
ours are theoretically meant to play in smaller rooms, in 
close contact with people. Unlike symphonic music, which 

is played by large groups for large audiences in large, often 
monumental rooms, our music is more intimate, and we 
really do feel we are in a way one with the audience. You 
can see yourself that the concert room is small, perhaps 
even too small because it can seat only around 250 people, 
but we often fill up the Forest Opera, for example during 
the Sopot Classic Festival, which is attended by even 4500 
people. We admittedly play in a larger line-up then, but our 
concerts are, let’s say, “monumental”. I really like the fact 
that we can play for a huge audience in the summer, which 
is the opposite of what happens here, in our seat. It gives 
me a lot of satisfaction. Every time, I am very excited about 
being on the stage of the Forest Opera and seeing all those 
people. Moreover, you feel they are there, you feel the emo-
tions flowing from their side. It all accumulates and reach-
es you. Musicians are people who are even a bit oversen-
sitive about certain emotional things. There is something 
like an exchange of energy between the audience and 
the performers; and with four thousand people, that im-
pression becomes incredibly intense. I remember giving 
a summer concert during which I had a chance to play solo 
a fantastic love piece, “Méditation” from the opera Thaïs 
by Massenet. It’s amazing how deeply I could feel the audi-
ence and the dimmed light of the evening. In combination 
with music, it all creates a unique atmosphere and takes 
people to fantastic spheres of imagination. It was similar 
with Gershwin’s music. So there are beautiful memories 
and great pleasures connected with PCP.

Is it already settled how this year’s Sopot Classic will look?
The festival will last from 3 to 8 August, and the Inaugu-
ral Concert will be held in the Forest Opera, as usual. This 
year, the Orchestra will perform with Aleksandra Kurzak, 
a remarkable opera singer. During the Festival, the audi-
ence will hear Polish film music by Jan A.P. Kaczmarek, 
who received an Oscar for his score for Finding Neverland. 
Moreover, there will be a chance to listen to baroque music 
played by the German La Stagione Orchestra and the “Viv-
aldi contra Piazzolla” Final Concert. But there is still much 
time left before the festival. In the meantime, we have 
a trip to China, recordings of two albums and additional 
concerts, so I focus on that. 



zwajcarska gwiazda folk-metalu Eluveitie, polskie 
legendy w postaci powracających na scenę Sweet 
Noise, a także Włochatego, Farben Lehre, Zaciera 

i 1125, a na deser przebojowy heavy metalowy Nocny Ko-
chanek to najnowsze nazwy na plakacie tegorocznej edycji 
Cieszanów Rock Festiwalu. 

Wszystkie te grupy oraz te ogłoszonych wcześniej 
(m.in. Misfits, Vader, KNŻ, Kult) można będzie posłuchać 
i zobaczyć 18-21 sierpnia w podkarpackim Cieszanowie. 

Eluveitie to bez wątpienia jedna z największych gwiazd 
w swoim gatunku, a cieszanowska publiczność zwykle 
ciepło przyjmuje jego reprezentantów, czego dowiodła 
przed dwoma laty świetnie bawiąc się podczas koncertu 
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S
rosyjskiej Arkony. Szwajcarzy również cieszą się w Pol-
sce (podobnie jak na całym świecie) wielką popularno-
ścią i na pewno wielu na ich koncert czeka. 

Na festiwalu nie zabraknie również czołówki polskiej 
sceny. Tego lata Cieszanów będzie świadkiem powrotu 
jednego z najważniejszych reprezentantów polskiej sce-
ny rockowej i metalowej przełomu wieków – Sweet No-
ise. – Sweet Noise zawsze wracał w chwilach ważnych, 

DOŁĄCZ 
DO ARMII 
ROCKA
TEKST Jakub Milszewski
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SZCZEGÓŁY FESTIWALU
www.cieszanowrockfestiwal.pl,

www.facebook.com/cieszanowrockfestival
Zakup karnetów on-line oraz bezpośrednio w stacjonarnych punktach 

sprzedaży Eventim w całej Polsce
Ceny karnetów i biletów na Cieszanów Rock Festiwal 2016

Do 10 kwietnia: karnet – 110 zł, karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.
11 kwietnia – 31 maja: karnet – 120 zł, karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.

1 czerwca – 30 czerwca: karnet – 135 zł, bilet jednodniowy – 60 zł, karnet na 
pole namiotowe – 40 zł/os.

1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł, bilet jednodniowy – 70 zł, karnet na pole 
namiotowe – 40 zł/os.

Sprzedaż Normalna (od 11 sierpnia): karnet – 150 zł, bilet jednodniowy – 80 zł, 
karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.
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Organizatorzy ogłosili również konkurs 
na minutowy film o festiwalu. Termin nadsy-
łania prac do 15 lipca, na autorów filmów cze-
kają nagrody.  

ENGLISH

JOIN THE ROCK ARMY

The Swiss folk-metal star Eluveitie, Polish 
legends like Sweet Noise (returning to the 
stage), Włochaty, Farben Lehre, Zaciera, 
1125 and finally the heavy metal Nocny Ko-
chanek are the latest names on the poster 
of this year’s edition of Cieszanów Rock 
Festival.

There will be a chance to hear and see 
all those groups and the ones announced 
before (e.g. Misfits, Vader, KNŻ, Kult) on 18-
21 August in the Subcarpathian Cieszanów.

Eluveitie is undoubtedly one of the big-
gest stars in its genre, whose representa-
tives are usually warmly received by the 
audience in Cieszanów. It was proven two 
years ago, when the listeners enjoyed them-
selves a lot during the concert given by the 
Russian Arkona. The Swiss enjoy great po-
pularity in Poland too (just as in the who-
le world), and many certainly await their 
concert.

Leaders of the Polish music scene will 
perform at the festival too. This year, Cie-
szanów will witness the return of Sweet No-
ise, one of the most important representa-
tives of the Polish rock and metal scene of 
the turn of the centuries. “Sweet Noise has 
always returned in important, breakthro-
ugh moments because we have always had 
Poland at heart. We’ve always talked about 
it a lot. The song ‘Godność’ from the album 
Respect was the idea of Sweet Noise, which 
has always been based on a simple thing: re-
spect for human dignity and respect for the 

przełomowych, ponieważ losy Polski zawsze 
leżały nam na sercu. Dużo o tym zawsze mó-
wiliśmy. Już utwór „Godność” z płyty „Re-
spect” był ideą Sweet Noise, która zawsze 
bazowała na prostej rzeczy: poszanowaniu 
ludzkiej godności, poszanowaniu prawa do 
wolności wyznania, poglądów, do wolności 
słowa. Koncert, który Sweet Noise zagra 21 
sierpnia na scenie głównej CRF 2016, będzie 
koncertem przekrojowym przez wszystkich 
osiem do tej pory wydanych płyt, z najsłyn-
niejszymi naszymi utworami takimi jak m.in. 
„Godność”, „Cisza”, „Bruk”, „Ghetto”. Zagra-
my w pewnym sensie w klasycznym składzie. 
Specjalną oprawę wizualną przygotuje Vahan 
Bego. Zapraszam na wyjątkowy festiwal, do 
wyjątkowego miejsca – mówi Glaca, wokali-
sta i lider zespołu.

Nie zabraknie również przedstawicieli 
wiecznie silnej rodzimej sceny punk. Do 
Cieszanowa przyjedzie rzadko koncertująca 
legenda gatunku Włochaty oraz świętująca 
30 urodziny grupa Farben Lehre, która zagra 
płytę wybraną na tę okoliczność przez fanów 
w internetowym głosowaniu. – Podczas na-
szego występu na scenie pojawią się również 
zaproszeni goście, którzy uczynią powyższy 
koncert jeszcze bardziej wyjątkowym. Zatem 
czas głosować i wskazać swojego faworyta 
spośród wskazanych albumów Farben Leh-
re, czyli: „Atomowe Zabawki”, „Farbenheit” 
i „Ferajna”. Czekamy z zaciekawieniem na 
waszą decyzję – niech się stanie wola fanów... 
– apeluje Wojtek Wojda, lider grupy.

Jeszcze inną stylistykę na scenę wprowa-
dzi zespół 1125, kolejna rodzima legenda, tym 
razem natomiast muzyki hardcore. Złotowski 
zespół obchodzić będzie swoje 20-lecie. Nie za-
braknie też akcentów humorystycznych – Noc-
ny Kochanek to heavy metalowa formacja, któ-
rej pastiszowe piosenki są hitami internetu, zaś 
Zacier są znanymi piewcami absurdu. 

DETAILS OF THE FESTIVAL
www.cieszanowrockfestiwal.pl,
www.facebook.com/cieszanowrockfestival
Tickets can be bought on-line and in Eventim points of sale in 
the whole Poland.
Prises of tickets and passes for Cieszanów Rock Festival 2016
Before 11 April: pass – PLN 110, campsite pass – PLN 30 per 
person.
11 April – 31 May: pass – PLN 120, campsite pass – PLN 30 
per person.
1 June – 30 June: pass – PLN 135, one-day ticket – PLN 60, 
campsite pass – PLN 40 per person.
1 July – 10 August: pass – PLN 135, one-day ticket – PLN 70, 
campsite pass – PLN 40 per person.
Regular sales (from 11 August): pass – PLN 150, one-day ticket 
– PLN 80, campsite pass – PLN 40 per person.

freedom of religion, thought and speech. 
The concert Sweet Noise will play on 21 
August on the main stage of CRF 2016 will 
be a cross-section of the albums we have 
released so-far, including our most famous 
pieces like for example ‘Godność’, ‘Cisza’, 
‘Bruk’, ‘Ghetto’. We will play in a way in our 
classic line-up. Vahan Bego will prepare a 
special visual setting. I invite everyone to 
this unique festival, this unique place,” says 
Glaca, the lead singer of the band.

The event will also feature representa-
tives of the always strong Polish punk mu-
sic. The stage in Cieszanów will be taken by 
Włochaty, a legend of the genre that rarely 
gives concerts, and Farben Lehre, a group 
that celebrates its 30th birthday and will 
play the album selected by its fans in an on-
line poll. “During our performance, we will 
be accompanied by guests invited specially 
for the concert, who will make it even more 
unique. So it’s time to vote and choose one’s 
favourite from among the indicated Farben 
Lehre’s albums, that is: Atomowe Zabaw-
ki, Farbenheit and Ferajna. We are looking 
forward to your decision – may the will of 
fans be done...” says Wojtek Wojda, the le-
ader of the band.

1125, another Polish legend of – this time 
– hardcore music, will introduce an even 
different style to the event. The band from 
Złotów will celebrate the 20th anniversary 
of its existence. Cieszanów Rock Festival 
will feature humorous elements too: Nocny 
Kochanek is a heavy metal group whose pa-
stiche songs are Internet hits, while Zacier 
is famous for its eulogies of absurd.

The organisers have announced a com-
petition for the best minute-long film abo-
ut the festival. Everyone interested should 
send their films by 17 July. The winning fil-
m-makers will be awarded. 



ZDJĘCIE P. UrbanekTEKST Polska Filharmonia Bałtycka

PIERWSZE MIESIĄCE 2016 ROKU BYŁY DLA ORKIESTRY PFB 
NIEZWYKLE EKSCYTUJĄCE. MUZYCY MIELI OKAZJĘ WYPROMOWAĆ 
ZA OCEANEM POMORZE I TUTEJSZĄ KULTURĘ, GRAJĄC 
W NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH SALACH KONCERTOWYCH 
W USA. JAKIE WRAŻENIA PRZYWIEŹLI ZE STANÓW?

PIOTR POŻAKOWSKI, WALTORNIA
Amerykańskie tournée naszej orkiestry było ciekawym do-
świadczeniem, przede wszystkim ze względu na jego skalę. 
68 dni, 43 koncerty w 19 stanach, 19 tys. km przejechanych 
autokarami, 19 tys. km przelecianych samolotami. Instru-
menty i stroje poleciały do USA tydzień przed nami, tam 
podróżowały ciężarówką. Gdy przyjeżdżaliśmy na miejsce 
– już na nas czekały. Po koncercie wszystko pakowane było 
do skrzyń, skrzynie do ciężarówki, i tak niemal codziennie.

Inny aspekt to poznanie samego kraju. Turystycznie by-
łem w USA już trzykrotnie i miałem możliwość poznać dość 
dobrze to, co w tym kraju jest najpiękniejsze – cuda natu-
ry. Nasza trasa koncertowa nie pozwalała na podziwianie 
przyrody, mieliśmy za to możliwość poznania tego kraju od 
innej strony. Najciekawsze było dla mnie życie muzyczne. 
Uniwersytety, dysponujące często wspaniałymi salami, 
których mogłaby pozazdrościć niejedna polska filharmo-
nia,w mniejszych miastach są centrami życia kulturalne-

go. Są miejscem koncertów symfonicznych i kameralnych, 
przyjeżdżają tam największe amerykańskie orkiestry i so-
liści, a my byliśmy częścią tego. Gościliśmy w kilku salach 
poza uniwersytetami, z których najwspanialsze były The 
Palladium w Carmel, Armstrong Auditorium w Edmond 
koło Oklahoma City i Segerstrom Concert Hall w Costa 
Mesa koło Los Angeles. Występ w takich salach to dla każ-
dego muzyka wielka przyjemność.

Dni wolne staraliśmy się organizować we własnym zakre-
sie. Odwiedzając wielkie miasta, korzystaliśmy z ich oferty 
kulturalnej. W Nowym Jorku byliśmy w Metropolitan Ope-
ra, na Brodway'u i w Nowojorskiej Filharmonii. Udało nam 
się także usłyszeć doskonały koncert symfoniczny w Davies 
Symphony Hall w San Francisco. Było warto!

MATEUSZ MROCZEK, SKRZYPCE
Będąc w Stanach doświadczyłem prawdziwego zderze-
nia cywilizacji. Obserwowałem Amerykanów, młodych, 
prężnych, pełnych energii ludzi. Druga, bardzo pozy-
tywna kwestia to wrażenie, że pokonujesz drogę przez 
prawdziwie bezkresny, różnorodny kraj. Podróżowali-
śmy z jednego wybrzeża na drugie, od Florydy po Nowy 
Jork – każde miejsce było inne, można było poczuć jego 
historię, a przez to historię całego państwa. Są tam pozo-
stałości wojny secesyjnej, dostrzegalne różnice między 
Północą a Południem.

Osobnym tematem jest Nowy Jork, który wygląda jak 
w filmach Woody'ego Allena, można w nim spędzić nawet 
kilka miesięcy, a nawet przez chwilę się nie nudzić. Widać 
mieszankę narodowościową, która żyje w jednym mieście 
w pokoju i świetnie funkcjonuje. A współpraca z amery-
kańską obsługą była czystą przyjemnością, to wspaniali lu-
dzie. Inny rodział to wizyta w Kalifornii – pięknym stanie, 
w którym nigdy nie zachodzi słońce. Miałem wrażenie, że 
można tam żyć pod drzewem pomarańczowym i karmić 
się samym powietrzem. 
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Wizyta w  Stanach była ciekawym do-
świadczeniem, zobaczyłem kawał kraju 
i mam na ten temat same pozytywne odczu-
cia. Bardzo się cieszę, że mogłem tam spędzić 
aż 2,5 miesiąca, grając koncerty dla cudownej 
publiczności.

MIROSŁAW PACHOWICZ, 
FAGOT
Zwiedzamy Amerykę z  okien autobusu. 
Krajobraz się zmienia – widzimy wysokie, 
porośnięte gęstym lasem góry gdzieś w Ohio, 
teraz brązowo-białe; później patrzymy na 
sielskie pola Illinois w kolorach sepii; w koń-
cu płaskie jak stół przestrzenie w Michigan, 
które czasem wieńczy samotne, rozłożyste 
drzewo. Z okien autobusu podziwiamy żółtą 
prerię w Oklahomie czy Kansas, tak surową 
i nieprzystępną. Gdzieś daleko przed nami 
widać tylko drogę, a potem zielone wzgórza 
Kaliforni, które niczym Prowansja czy To-
skania kuszą łagodnymi stokami winnic. Jest 
też Arizona i Kolorado – czerwone góry, ostre 
skalne krawędzie. To prawdziwa feeria barw, 
tak intensywna, tak kłująca, tak fascynująca. 
Gdzieniegdzie widać śnieg. Biały, prawdziwy 
w tym odrealnionym świecie marsjańskiej 
czerwieni, tutaj, u nas, na Ziemi.

Mijamy miasta. Industrialne, zakurzone 
Charlestone. Strzeliste i  błyszczące Rich-
mond. Podczas lądowania kilomentrami roz-
ciąga się Los Angeles. Z jednej strony łagodnie 
zamknięte błękitem oceanu, z drugiej – ucię-
te suchymi Górami Skalistymi. New Jersey to 
wielkie, kilkupoziomowe skrzyżowania, a za 
oknem jednego z hoteli w Newark co chwila 
lądują albo startują samoloty. Z fascynacją, 
niby rozświergotani, ale skupieni i oczarowani 
obserwujemy masy wód Niagary.

Jest też Nowy Jork, wchłaniający niczym 
ruchome piaski. Rozświetlony, wielki, chyba 
zbudowany w całości ze światła i szkła. Jest las 
Vegas: kiczowate, plastikowe, beznamiętne, 
tętniące nocnym życiem na pokaz, pełne po-
goni za wyśnionym bogactwem i chwałą.

Przytafiły się także potkania po latach: 
przypadkowe, potwierdzające stare polskie 
porzekadła. I teraz będę tęsknił bardziej, bo 
doszła świadomość nieuchronności, bierno-
ści i bezsilności wobec dróg, którymi idziemy. 
Wychodzę z tego chyba obronną ręka. Nie 
wiem, co dalej. Mimo świadomości swojego 
miejsca, chcę więcej. Chcę mojej Ameryki. 

ENGLISH

THE AMERICAN DREAM OF PBP

The first months of 2016 were very exciting for the 
PBP Orchestra. Its musicians had a chance to promote 
Pomerania and local culture beyond the ocean, playing 
in the most prestigious concert halls in the USA. What 
memories have they brought from the United States?

PIOTR POŻAKOWSKI, 
FRENCH HORN
The American tour of our orchestra was an 
interesting experience, mainly because of 
its scale. 68 days, 43 concerts in 19 states, 
19,000 kilometres covered in coaches and 
19,000 kilometres in planes. Instruments 
and outfits had flown to the USA a week be-
fore we did and travelled across the country 
in a truck. When we arrived at a given place, 
they’d already been waiting for us. After the 
concert, everything was put into crates, the 
crates were put into trucks, and it continued 
like that almost every day.

Getting to know the country itself is an-
other thing. I have already been to the USA as 
a tourist three times and had a chance to get 
to know quite well the most beautiful aspect of 
the country: miracles of nature. Our concert 
tour did not let us admire nature, but we had 
a chance to meet a different side of the coun-
try. Music life was the most interesting thing 
for me. Universities, often with excellent con-
cert rooms many Polish philharmonics dream 
about, are centres of cultural life in smaller 
cities. Symphony and chamber concerts are 
organised there, they are visited by the great-
est American orchestras and soloists, and we 
were a part of that. We played in several rooms 
outside of universities, the most amazing of 
which were The Palladium in Carmel, Arm-
strong Auditorium in Edmond near Oklaho-
ma City and Segerstrom Concert Hall in Costa 
Mesa near Los Angeles. Performing in such 
rooms is a great pleasure for every musician.

We were trying to organise our free time 
on our own. When we visited huge cities, we 
enjoyed their cultural offer too. In New York, 
we were in the Metropolitan Opera, on Broad-
way and in the New York Philharmonic. We 
managed to hear an excellent symphony con-
cert in Davies Symphony Hall in San Francis-
co. It was worth it!

MATEUSZ MROCZEK, VIOLIN
When I was in the States, I experienced a true 
clash of civilisations. I observed Americans 
– young, resilient people full of energy. The 
second, very positive issue is the impression 
that you drive through a truly endless, diver-
sified country. We were travelling from one 
coast to the other, from Florida to New York 
– each place was different, we could feel its 
history and – as a result – the history of the 
whole country. There are still remains of the 
Civil War and visible disparities between the 
North and the South.

New York is a separate issue. It looks like in 
Woody Allen’s films, you can spend there sev-
eral months and never be bored even for a sec-
ond. There is an ethnic mix of people who live 
in one city in peace and function successfully. 

And cooperation with the American staff was 
sheer pleasure, they are great people. Our visit 
in California is yet a different thing. It is a beau-
tiful state where the sun never sets. I had the 
impression that you can live there under an 
orange tree and feed on air only.

Our trip to the United States was an in-
teresting experience, I saw a vast part of the 
country and have only positive feelings about 
it. I am very happy I could spend there as much 
as two and a half month, playing concerts for 
a wonderful audience.

MIROSŁAW PACHOWICZ, 
BASSOON
We watch America from behind coach win-
dows. The landscape changes: we see tall 
mountains overgrown with thick forests 
somewhere in Ohio, which are now brown 
and white. A moment later, we look at the ru-
ral sepia fields of Illinois and finally at the flat 
expanse of Michigan, sometimes decorated 
with a lonely, spreading tree. We admire the 
yellow prairie – so harsh and inaccessible – in 
Oklahoma and Kansas. The only thing we see 
in the distance is the road and – on the hori-
zon – the green hills of California, which – like 
Provence or Tuscany – tempt us with the gen-
tle slopes of their vineyards. There is also Ari-
zona and Colorado, with their red mountains 
and sharp rock edges. It is a true mass of co-
lours, so intensive, so piercing, so fascinating. 
We can see snow here and there. Real white 
snow in this dreamlike world of red Martian 
landscapes on our Earth.

We pass cities. The industrial and dusty 
Charleston. The soaring and shining Rich-
mond. While we land, we notice Los Ange-
les stretching for kilometres on the ground. 
One the one hand, it is gently closed by the 
blue of the ocean and on the other – cut with 
dry Rocky Mountains. New Jersey means 
huge, several-level interchanges. Looking 
through the window of one of the Newark 
hotels, you see planes land or start all the 
time. With fascination, as if chirping but fo-
cused and enchanted, we observe the mass-
es of the Niagara waters.

There is also New York, absorbing like 
quicksands. Illuminated, huge, I guess it is 
all built from light and glass only. Then there 
is Las Vegas, too: kitschy, plastic, impassive, 
bustling with night light for show, full of the 
pursuit for dram wealth and glory.

We accidentally meet old friends after 
years, which confirms old Polish sayings. And 
now I will miss even more because we are 
aware of the inevitability, passivity and help-
lessness as regards the paths we follow. I guess 
I get through it unscathed. I don’t know what’s 
next. Despite being aware of my place, I want 
more. I want my America.  
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CEZARY ŁAZAREWICZ, „ŻEBY NIE BYŁO 
ŚLADÓW. SPRAWA GRZEGORZA PRZEMYKA”, 
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2016.

Zdawaliśmy maturę w szkołach nieodległych od siebie. 
Też upiłem się z  kolegami po maturze i  też łaziliśmy 
wstawieni po Starym Mieście. Dzień czy dwa dni wcze-
śniej. Mogło więc paść na mnie albo na Łepasa, Bronka, 
Baczyńskiego, Łukasza czy Barona. Lub na kogokolwiek 
innego z nas – warszawskich maturzystów z 1983 roku.

Bo Grzegorz Przemyk – początkujący poeta i uczeń 
liceum im. Frycza Modrzewskiego – nie został zakato-
wany przez milicjantów dlatego, że był synem działacz-
ki opozycyjnej. Oni go bili, bo po prostu bić mogli. Bez-
karnie, o czym wiedzieli. Żeby pokazać, kto ważniejszy. 
I kto może wszystko.

W  Polsce 1983 roku wszystko mógł generał Kisz-
czak, drugi po Jaruzelskim w ważności członek komu-
nistycznej junty wojskowej. Nie ulega wątpliwości, że 

to on jest odpowiedzialny za śmierć Przemyka, mimo 
iż sam nie bił; ba, o biciu dowiedział się dopiero, kiedy 
młody chłopak zmarł w szpitalu. Ale to właśnie on stwo-
rzył warunki do brutalnych działań podległych sobie 
ludzi. W  stoczniach, kopalniach, wobec demonstran-
tów czy – jak to miało miejsce z Przemykiem – wobec 
przypadkowych ludzi, na których reżim demonstrował 
swoją siłę.

Cezary Łazarewicz napisał doskonałą książkę, w któ-
rej przeraża nie tylko bestialstwo sadystycznych milicjan-
tów wobec niewinnego nastolatka, ale przede wszystkim 
opis potężnej machiny terroru i manipulacji, jaką dyspo-
nowali „architekci stanu wojennego”. Widać z tej książki, 
jak kłamliwe są wszelkie późniejsze opowieści, że lata 
1981-89 to był w Polsce czas miękkiej, by nie rzecz, sym-
patycznej tyranii. Nie, nie był. Casus Przemyka pokazuje, 
że chcąc ratować oprawców, Kiszczak, Urban i im podob-
ni gotowi byli niszczyć życie wielu ludzi. Nie metaforycz-
nie. Dosłownie.

Niech „Żeby nie było śladów” stanie się obowiązko-
wą lekturą dla każdego, kto pragnie zrozumieć mecha-
nizmy tyranii. 

ENGLISH

STUDY OF TYRANNY

We took our high school-leaving exams in schools located 
close to each other. I also got drunk with my friends after 
the exams, and – already tight – we were wandering around 
the Old Town too. One or two days earlier. So it could be 
either me or Łepas, Bronek, Baczyński, Łukasz or Baron. 
Or any of us, the Warsaw high school graduates from 1983.

Because Grzegorz Przemyk, an aspiring poet and stu-
dent at the Andrzej Frycz Modrzewski High School, was 
not attacked by Citizen's Militia because he was a son of an 
oppositionist. They were beating him because they simply 
could. With impunity, about which they knew. To show 
who was more important. And who could do everything.

In 1983 in Poland, everything could be done by General 
Kiszczak, the second most important member of the Com-
munist military junta after Jaruzelski. There is no doubt 
that he is the one responsible for the death of Przemyk, even 
though we was not the one to beat him in person. He even 
heard about it only after the young man had died in hospi-
tal. But it is he who created conditions that favoured brutal 
acts of his subordinates. Acts committed in shipyards and 
mines, towards demonstrators or – as in Przemyk’s case – 
random people, on which the regime manifested its power.

Cezary Łazarewicz wrote an excellent book. What is 
most terrifying in it is not only the bestiality of the crime 
committed by the sadistic militia on the innocent teen-
ager but most of all a description of the enormous system 
of terror and manipulation used by the “architects of the 
martial law”. The book shows how untrue were all the later 
stories whose authors claimed that the 1981-89 period in 
Poland was a time of soft, not to say nice, tyranny. No, it 
was not. The case of Przemyk shows that, in order to save 
the torturers, Kiszczak, Urban and the like were ready to 
destroy the lives of many. Not metaphorically. Literally.

Żeby nie było śladów (So that there is no trace left) 
should become required reading for everyone who wants 
to understand the mechanism of tyranny. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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o tytuł podstępny. Książę Burgundii nie 
jest postacią historyczną, ani też na-
zwą jakiegoś niebotycznie drogiego pi-

not noir, co to go chińscy banksterzy wykupu-
ją w ciemno jeszcze przed zabutelkowaniem 
– to niepozorny motyl, gatunek rzadki i za-
nikający, w dodatku polska jego nazwa brzmi 
niezrównanie barwniej: wielena plamowstęg. 
Film Stricklanda takoż reprezentuje gatunek 
zagrożony wyginięciem: to coś w  rodzaju 
campowego melodramatu psychologicznego 
doprawionego surrealistycznym thrillerem. 
Od czasów Buñuela i wczesnego Saury nic po-
dobnego w kinie się nie wylęgło, tym bardziej 
olśniewa mnie filmowa robota niestarego An-
glika, o którym wcześniej niewiele słyszałem. 
Rzecz zaczyna się od natrętnego mobbingu, 
dokonywanego przez przystojną damę na 
młodej służącej, ale nie mija kwadrans, kiedy 
wyczuwamy, że zbyt grubymi nićmi to szy-
te – za drobną niedokładność w sprzątaniu 

garderoby służka zostaje ukarana doustnym 
pissingiem. Na szczęście tę scenę tylko słyszy-
my – Strickland ma fioła na punkcie dźwięku, 
jest w tej dziedzinie perfekcjonistą, ten film 
jest szlachetną pożywką dla oka i ucha. Rzecz 
się wyjaśnia – dwie panie odgrywają po pro-
stu swoje role w erotycznej grze; ta, którą mie-
liśmy za oprawcę jest w gruncie rzeczy ofiarą. 
Starzejąca się niebrzydko, ale i nieuchronnie 
kobieta ulega występnym pragnieniom swojej 
młodej kochanki i wciela się w rolę kacicy we-
dle spisywanych każdego dnia instrukcji. Jak 
to w związku SM, gra toczy się o perwersyjną 
rozkosz, ale podtytułowe „reguły pożądania” 
są tutaj płynne i dynamicznie się zmieniają, 
podobnie jak pozycje dominująca-poddana. 
Scenariusz błyskawicznie przekracza gra-
nice rozsądku, przeto odbiór campowy się 
narzuca – mamy ubaw z absurdalnych ciągot 
młodszej bohaterki, która dostaje na przy-
kład bzika na punkcie szczególnego modelu 
piętrowego trumno-łóżka dla par sado-maso, 
tudzież podobnie wyrafinowanego gadżetu, 
zwanego po prostu „ludzką toaletą”. Film hip-
notyzuje rytmem, wypielęgnowanymi kadra-
mi, wyrafinowanym montażem, repetycjami 
całych scen i ujęć, wkracza też w marzenia 
senne obu pań, a żeby nie zrobiło się za bar-
dzo onirycznie, regularnie przenosi nas także 
na kongres entomologiczny, gdzie tłum kobiet 
(w filmie nie występuje ani jeden mężczyzna) 
debatuje nad zachowaniem turkuciów pod-
jadków i ciem (co owad, to obyczaj). Audyto-
rium wypełnione jest szczelnie, jeśli nie przez 
zasłuchany tłumek pań, to przez żeńskie ma-
nekiny (tak sobie to Strickland umyślił, żeby 
dbać też o surrealizm drugiego planu). 

Fascynujący film, nowa jakość w  kinie 
współczesnym, autor, któremu warto się 
bacznie przyglądać. 

ENGLISH

THE DUKE OF BURGUNDY, 
DIRECTED BY PETER STRICKLAND

It is a tricky title. The Duke of Burgundy is not 
a historical figure nor the name of some ex-
tremely expensive pinot noir bought by Chi-
nese bankers even before it is bottled. The 
Duke of Burgundy is an inconspicuous but-
terfly, a rare and vanishing species. Strick-
land’s film represents an endangered species 
as well: it is a kind of a camp psychological 
melodrama seasoned with a surrealist thrill-
er. Since the times of Buñuel and early Suara, 
nothing similar has hatched up in cinema. So 
I am the more dazzled by the job of the quite 
young Englishman about whom I  had not 
heard much before. The thing begins with in-
trusive mobbing performed by a good-look-
ing lady on a younger maid, but in less than 
fifteen minutes we feel that it is too obvious 
– for insignificant inaccuracy in wardrobe 
cleaning, the maid is punished with an oral 
piss. Fortunately, we only hear that scene – 
Strickland is crazy about sounds, he is a per-
fectionist in the field, and his film is a noble 
fuel for one’s eyes and ears. The thing is ex-
plained: both ladies just play their parts in an 
erotic game. The one we considered the tor-
mentor is in fact the victim. Growing old in 
quite a beautiful but inevitable way, the wom-
an succumbs to her young lover’s desires and 
personifies a torturer according to instruc-
tions written on a daily basis. As it happens 
in SM relationships, what is at stake here is 
perverse delight, although the film rules of 
desire are fluid and change dynamically, 
just like the hierarchy of the dominating and 
dominated one. The screenplay quickly goes 
beyond all reason, so the camp reception sug-
gests itself: we have great fun watching ab-
surd inclinations of the younger heroine, who 
goes crazy for example over a special model 
of a bunk coffin bed for sadomasochistic cou-
ples or over the refined gadget of a “human 
toilet”. The film hypnotises with its rhythm, 
groomed frames, refined editing, repetitions 
of whole scenes and takes; it enters both la-
dies’ dreams but – in order to prevent it from 
becoming too oneiric – it regularly takes us 
to an entomology convention, where a crowd 
of women (no man appears in the film) de-
bates over the behaviour of the European 
mole cricket and moths (every insect has its 
own customs). The auditorium is jam-packed 
with either a mass of women listening with 
rapt attention to the speakers or female dum-
mies (Strickland planned it like that to take 
care of the background surrealism).

A  fascinating film, new quality in con-
temporary cinema and an author worth 
close attention. 
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DUKE OF BURGUNDY
REŻ. PETER STRICKLAND

K U L T U R A  /  C U L T U R E7 0 – 7 1

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.





rzysztof (Piotr Stramowski) i Agnes (Kasia Warn-
ke) są młodym małżeństwem w kryzysie. Aby uciec 
od codziennych zmartwień, wybierają się na prze-

jażdżkę za miasto. Jednak wspólne przebywanie ze sobą 
uruchamia spiralę wzajemnych pretensji, która przeradza 
się w prawdziwą psychodramę. Zabrany po drodze auto-
stopowicz ma rozładować napiętą atmosferę, ale w rezulta-
cie jeszcze napędza małżeńskie kłótnie. Próbując pomóc, 
świadek namawia ich do zażycia tajemniczej substancji, 
która ma uratować ich miłość. „Lekarstwo” uaktywnia 
kolejne warstwy podświadomości, przez co bohaterowie 
widzą jak na dłoni, jak poplątane są ich relacje.

Film o cienkiej granicy między gorącą miłością a tok-
sycznym związkiem. "W spirali" to emocjonalny rollerco-
aster, wiwisekcja związku kobiety i mężczyzny, w której 
cierpienie, poniżenie i gniew przeplatają się z pożąda-
niem i namiętnością. 

ENGLISH 

W SPIRALI, A NEW FILM BY KONRAD 
AKSINOWICZ

Krzysztof (Piotr Stramowski) and Agnes (Kasia Warn-
ke) are a young married couple in crisis. In order to esca-
pe their everyday troubles, they go to the country. But 
the time spent together triggers a spiral of grudges and 
complaints, which turns into a real psychodrama. A hit-
ch-hiker picked up along the way is supposed to ease the 
tension but in fact provokes even more quarrels. Trying 
to help, the witness encourages them to take a mysterio-
us substance supposed to save their love. The “cure” ac-
tivates next layers of subconsciousness. As a result, the 
characters can clearly see how complicated their rela-
tions are.

It is a  film about the thin line between passionate 
love and a toxic relationship. W spirali (In a spiral) is an 
emotional roller coaster, a dissection of a relationship be-
tween a man and woman in which suffering, humiliation 
and anger alternate with passion and desire. 

K
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NOWY FILM 
KONRADA 
AKSINOWICZA

W SPIRALI,
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ZDJĘCIA Wojciech ZielińskiTEKST Sylwia Gutowska
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SĄ DWIE RZECZY, KTÓRE 
LUBIĘ, GDY NADCHODZI 

WIOSNA. NAJPIERW WIDZĘ 
MAŁE PĄKI KWIATÓW I TO 
POMAŁU BUDZI MNIE DO 

ŻYCIA. POTEM SŁYSZĘ PTAKI, 
ALE NIE TE KRACZĄCE, SZARO-

BURE JAK JESIEŃ WALCZĄCA 
Z ZIMĄ. WIOSENNE PTAKI 
ŚPIEWAJĄ CAŁĄ PALETĄ 
KOLORÓW, WYGWIZDUJĄ 

NIEZROZUMIAŁE HISTORIE, 
KTÓRE ZAWSZE SĄ PIĘKNE. 

ALEKSANDRA 
RZESZOWIAK

DLONA
USKRZY



wiergot zza okna sprawia mi sporą ra-
dość, ale samo ptactwo, z całą tą swoją 
zdolnością latania, budzi we mnie nie-

pokój. To uczucie powstałe z połączenia lęku 
i ogromnego zdumienia podchodzącego pod 
szacunek, wręcz podziw. Tym bardziej byłam 
podekscytowana wiedząc, że gdy wespnę się 
po kolejnych schodach i stanę przed kolej-
nymi drzwiami, na końcu będzie czekał na 
mnie ktoś, kto dokładnie zobrazuje mi maje-
stat upierzonych.

Piłam kawę z mlekiem, oglądając malo-
wane pióra. Sikorki, drozdy, dzięcioły, wróble 
i sroki. Pióra gołębie, karminowe, niebieskie, 
śnieżnobiałe i czarne jak smoła. Nigdy wcze-
śniej nie widziałam takiej ilości niedużych 
obrazków, które – złączone w całość – two-
rzą ptasią szachownicę. Ola Rzeszowiak 
wpisuje w małe kwadraty płócien drgające 
warstwy piór, brzuszki, dzioby i główki, a po-
tem składa je ze sobą, tworząc własną pta-
szarnię. Bez ram i krat, tu każdy jest wolny. 
Kaczki powoli przechadzają się w  grupie, 
wróble siadają na miejskich chodnikach, 
pingwiny wypinają białe brzuchy, a  papu-
gi patrzą na wszystko z góry. Ola daje nam 
możliwość poznania skrzydlatych twarzą 
w twarz i rozkłada je na czynniki pierwsze. 
We wszystkich obrazach stara się przemycić 
chociaż trochę tkwiącej w przyrodzie tajem-
nicy i odrobinę własnej tęsknoty za prawdzi-
wym obcowaniem z naturą. Jest jak łabędź 
o sile orła. Kiedy wydaje ci się, że wszystkie 
jej drobne upierzenia są osobno delikatne 
i  niepozorne, nagle łączysz je ze sobą i  pa-
trzysz na czyste piękno malarsko potrakto-
wanej skrzydlatej fauny.

Patrzyłam na prace Oli chcąc do parku 
i  marząc o  tropikalnych lasach, jednocze-
śnie uśmiechając się na myśl, że obrazy, 
które mam przed sobą mogą dać mi tego 
wszystkiego namiastkę. Mało jest przecież 

osób, które w sposób tak szczery chcą malo-
wać coś, co jest tak wszechobecne i tak nam 
bliskie, że aż niedoceniane.

Piję kawę bez mleka, a za oknem zaczyna 
się pierwszy, prawdziwie wiosenny dzień tego 
roku. Robi się coraz cieplej i może jeszcze nie 
ma liści na drzewach, ale mam wrażenie, jak-
by na każdej gałęzi siedział inny ptak. I gdy-
bym tylko umiała malować to tak jak Ola Rze-
szowiak dzieliłabym się ze światem właśnie 
tym, co po prostu mnie wzrusza. 

ENGLISH 

ALEKSANDRA RZESZOWIAK 
IN FULL FEATHER

There are two things I like when the spring comes. 
First, I see small flower buds, which slowly brings 
me to life. Then I hear birds, but not those cawing, 
grey and brown ones like the autumn fighting the 
wintertime. Spring birds sing with a whole colour 
palette and whistle incomprehensible stories, 
which are always beautiful.

Twitter from behind the window makes me 
happy, but fowls themselves, with all their 
ability to fly, make me anxious. The feeling is 
a combination of fear and huge astonishment, 
which is close to respect or even admiration. 
So I was all the more excited knowing that 
when I climb the next flight of stairs and stand 
in front of the next door, in the end I will find 
someone who can perfectly depict the gran-
deur of the feathered ones.

I was drinking coffee with milk, watching 
painted feathers. Titmice, thrushes, wood-
peckers, sparrows and magpies. Pigeon, 
carmine, blue, snow-white and pitch-black 
feathers. I  had never before seen such an 

Ś

U S K R Z Y D L O N A  A L E K S A N D R A  R Z E S Z O W I A K

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

amount of small pictures which – combined 
into one – create a bird chessboard. Aleksan-
dra Rzeszowiak draws trembling layers of 
feathers, bellies, bucks and small heads intro 
square canvases and then puts them together 
to create her own aviary. Without frames and 
bars because everyone is free here. A group of 
ducks is slowly strolling around, sparrows sit 
down on city pavements, penguins stick out 
their white bellies, and parrots look down 
on everything. Aleksandra gives us a chance 
to meet the winged face to face and breaks 
them down into their constituent parts. In 
all her paintings, she tries to smuggle at least 
a bit of the mystery hidden in nature and a bit 
of her own longing for true communion with 
nature. She is like a swan with the strength of 
an eagle. When you think that all her small 
birds are individually delicate and incon-
spicuous, you suddenly combine them into 
one and look at pure painted beauty of her 
feathered fauna.

I was looking at Aleksandra’s paintings, 
wishing to go to a park and dreaming about 
tropical forests, at the same time smiling at 
the thought that the paintings I had in front 
of me could give me a substitute for all that. 
Because there are after all few people who 
honestly want to paint things that are so om-
nipresent and close to us that we do not even 
appreciate them.

I am drinking coffee without milk, and 
the first truly spring day of the year begins. It 
is becoming warmer and warmer, and maybe 
there are no leaves on the trees yet, but I have 
the impression that there is a different bird 
sitting on each birch. If only I could paint like 
Aleksandra Rzeszowiak, I would also share 
things that move me with the whole world. 
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ON GRA I ŚPIEWA TYM SWOIM GŁOSEM 
JEDNOCZEŚNIE CHŁOPIĘCYM I SPRACOWANYM. 

JEST W TYM JAKAŚ PERWERSJA. ALBO 
PRZYNAJMNIEJ TAJEMNICA. ZRESZTĄ NIE WIEM, 

OD CZASU „HELICOPTERS”, CHOĆ POZNAŁEM 
TĘ PŁYTĘ O DZIESIĘĆ LAT ZA PÓŹNO, JESTEM 

ABSOLUTNYM FANEM. I NIE ROZUMIEM 
DLACZEGO ZOSTAŁ W POLSCE, ZAMIAST STANĄĆ 

W JEDNYM SZEREGU Z IGGYM POPEM, TOMEM 
WAITSEM CZY LOU REEDEM. WIĘC KIEDY ON 

GRA, ONA MALUJE. CZASEM DELIKATNIE, NA 
CZUBKACH PALCÓW. CZASEM GWAŁTOWNIE, 
CAŁĄ SOBĄ. MALUJE TAK SUGESTYWNIE, ŻE 

CZASEM BOLI. A CZASEM PRAGNIESZ. WIĘCEJ 
I WIĘCEJ. ALICJA DOMAŃSKA I JOHN PORTER.

TEKST Grzegorz Kapla

PO DRUGIEJ
      STRONIE 
LUSTRA
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o nie jest koncert. I to nie jest lekcja malowania. 
To raczej spektakl, w którym muzyka i obraz bu-
dują jakąś mroczną, zmysłową relację. A oni są 

w tym nie aktorami, ale raczej parą demiurgów, którzy 
na oczach widzów tworzą zupełnie osobny, niepokojący 
świat. Efemeryczny i nietrwały. Istniejący jedynie wtedy, 
kiedy się staje. A potem skazany na to, żeby go zamknąć 
w pamięci jak kwiat. Albo proch. Albo jak miłość. 

Nie pytajcie o czym jest ta opowieść. Jest o kobiecie, 
więc nie da się jej ani streścić, ani zapisać inaczej jak 
w pamięci. Zresztą – to opowieść o Alicji, więc nie wiesz 
co jest prawdą, a co tylko złudzeniem. Ale miałem do 
nich kilka pytań.

Perfomance, który łączy malarstwo i muzykę, nie 
jest prostym zagadnieniem. O muzyce łatwo mówić, 
bo wszystkim się wydaje, że nie potrzeba do tego 
żadnych kompetencji. Piosenki nam się podobają, 
albo nie. Abstrakcyjne malarstwo już tak łatwo się nie 
poddaje odbiorcy. Jak czytać takie obrazy?
Alicja: Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że kiedy ptak 
śpiewa, to po prostu słuchasz i nie starasz się za wszel-
ką cenę go rozumieć. A ty koniecznie chcesz oceniać 
racjonalnie malarstwo? Z malarstwem abstrakcyjnym 
jest właśnie tak, jak ze śpiewem ptaka: należy się temu 
poddać. Pozwolić, żeby przez ciebie popłynęło. Odczu-
wać je po prostu, bo w przeciwieństwie do malarstwa fi-
guratywnego, nie przedstawia realnych obiektów, a for-
mą i barwą operuje dowolnie. Dopuszczalny i wspaniały 
jest element improwizacji. Jak w jazzie. Ja w mojej sztuce 
odnoszę się do emocji, pracuję jak chirurg na żywym or-
ganizmie. 
John: To jest kwestia tego, w jaki sposób postrzegamy 
nasze otoczenie. Dźwięki i obrazy są nieodłącznie wpi-
sane w nasze codziennie życie. Wszystko co widzę jest 
dla mnie obrazem. Jest obrazem, w którym bierzemy 
udział. To nasza teraźniejszość.

Kiedyś malarz Andrzej Pawełczyk powiedział, że na 
obrazie widać emocje artysty. Gniew, ból, lęk, radość, 
nawet miłość. Jeśli obraz jest dobry – odbiorca 
odczyta te właśnie emocje. Zgadzacie się z tym?
J: Malarstwo Alicji nie jest przeznaczone do odczytania. 
Trzeba go doświadczyć. 
A: Zdecydowanie się zgadzam. Ale zawsze pozostawiam 
widzowi wolność, swobodę interpretacji. Wszyscy nosi-
my w sobie całą paletę emocji, bardzo złożonych. I sztu-
ka służy do tego żeby przejrzeć się w niej jak w lustrze. 
Malarstwo, dokładnie tak jak muzyka, wpływa na nas 

bezpośrednio swoją energią. Nie ma żadnych barier, nie 
ma przestrzeni na fałsz. Sztuka jest narzędziem do czy-
tania i poznawania… siebie.

Performance „Alice Left Wonderland” tworzycie 
wspólnie. Para artystów. Muzyka i obrazy powstają na 
scenie na oczach widzów. Czyje to są emocje? Johna? 
Alicji? Jakiejś wymyślonej postaci, którą pani gra? 
Alicji, która opuszcza Krainę Czarów bo uciekła zbyt 
daleko od tych, którym była bliska?
J :To są nasze wspólne emocje – jesteśmy w trakcie na-
szego performance’u bardzo skupieni, skoncentrowani. 
Jak w transie – tworzymy niesamowite, rażące wręcz, 
namacalne pole energii. To właśnie spowodowało, że 
inaczej gram odkąd pracujemy razem.
A: Nad projektem „Alice Left Wonderland” pracuję już 
dwa lata. Na początku była to seria obrazów, bazująca 
na moich osobistych przemyśleniach, przeżyciach czy 
emocjach. Z czasem postanowiłam iść dalej i poszerzyć 
przekaz o muzykę. Szukałam odpowiedniego artysty, na 
tyle lirycznego i zarazem drapieżnego, żeby jego muzyka 
współgrała z emocjami obrazów. John przyszedł kiedyś 
na mój wernisaż. Coś go poruszyło. Zainspirowało. Moc-
no, skoro kilka dni później przysłał mi mp3 z utworem, 
o którym powiedział, że powstał po tym, jak zobaczył te 
obrazy. Siedziałam zaczarowana. Pomyślałam, że to jest 
dokładnie to, czego szukam. Zawsze fascynowały mnie 
mroczne zakamarki duszy, ale raczej nie tyle serce, ile 
mózg. Jego neurologiczne sekrety. Ten osobisty mały 
Wonderland, który każdy nosi w sobie. O tym jest nasz 
performance, o odchodzeniu i powrotach od siebie i do 
siebie. O tym, że warto zagłębiać się w te korytarze czę-
sto pogmatwane i  nieodkryte, żeby zrozumieć siebie, 
ale przede wszystkim siebie poznać.

Skąd fascynacja książką Lewisa Carrolla, tekstem, 
zresztą dosyć tradycyjnym i niemłodym, bo ma już 
150 lat? Dlaczego kobiety fascynuje to, co można 
zobaczyć po drugiej stronie lustra, a do mężczyzn ta 
historia nie przemawia?
J: Do mnie bardzo przemawia, bo tam jest wszystko – 
świat w którym sam musisz znajdować drogę i poszuki-
wać odpowiedzi na każdym kroku. Niby to jest totalnie 
zwariowany świat, ale może to nie świat jest zwariowany, 
może to my nie odbieramy świata prawidłowo? To jest 
wyzwanie dla naszej percepcji. A Mad Hatter (Szalony 
Kapelusznik) dla mnie jest główną postacią oprócz Ali-
cji – przenosi tę opowieść prawie na poziom szekspirow-
skiej tragedii.
A: Historia Alicji to tak naprawdę zapis marzenia sennego. 
Wycieczka w głąb króliczej nory. To rodzaj psychoanalizy, 
a  mnie metody psychoanalityczne fascynują i  bardzo 
inspirują. Zaraz po malarstwie to moja druga pasja.
 
Jakie pytania o kobiecość stawia sobie pani malując 
lustra? Czy może nie ma miejsca na pytania, bo taki 
obraz ma odsłonić każdą tajemnicę?
A: To obraz jest lustrem, sztuka jest narzędziem do po-
znawania i czytania samego siebie. Bardzo często jest 
terapią, jak np. w przypadku jednej z moich ulubionych 
artystek, Mariny Abramovic. W jednym z jej performan-
ce’ów „Sztuka musi być piękna, artysta musi być pięk-
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Na czym polega ten metafizyczny proces 
wzajemnej inspiracji? Jak to się dzieje?
J: Można by wiele mówić na ten temat, ale dla 
mnie to pozostaje tajemnicą – Alicja i ja, kie-
dy występujemy razem, wchodzimy w bardzo 
wrażliwą i pełną mocnych emocji przestrzeń. 
Dla mnie to jest bardzo oczyszczające do-
świadczenie, mam wrażenie że stajemy się 
w tym momencie jednością. Ale nie umiem 
tego wytłumaczyć. Najważniejsze, że – jak 
się okazało – widzowie też wchodzą w tę prze-
strzeń i też doświadczają tego uczucia. 

Dlaczego po performance niszczycie 
obrazy? Malarstwo to przecież sztuka, 
której esencją jest trwanie. Zostaje film, 
ale czy nagranie jest w stanie oddać emocji 
przeżywanych na żywo. 
A: Obrazy zostają, nie niszczymy ich, ale to 
nie jest najważniejsze. Ważny jest sam akt 

ny” zarejestrowano film, na którym Marina 
z  furią czesze sobie długie czarne włosy, 
powtarzając: „Art must be beautiful, artist 
must be beautiful”/ Z każdą chwilą czesze 
się coraz gwałtowniej, aż do krwi. Taki swo-
isty manifest .Bardzo wymowny, jak wszyst-
kie dzieła Mariny.
J: Wydaje mi się, że w każdym dziele sztuki 
odsłaniamy tajemnicę, bo to, co tworzymy, 
musi być naszą „prawdą”.

A teraz w sensie technicznym –jak 
przebiegają przygotowania? Piszecie 
scenariusz? Układacie setlistę?
J: Scenariusz jest wymyślony, organizuje 
go muzyka. Ale to, co stanie się dalej zależy 
od naszych wzajemnych reakcji na to, co 
tworzymy. Muzyka jest jakby naszym wspól-
nym pokojem, ale w środku tworzymy nasze 
wspólne królestwa.

Odbywaliście próby? Czy premiera w Vitkacu 
w Warszawie była dla was zagadką?
J: Tylko ja robię próby, tak jak każdy muzyk 
przed koncertem. 
A: Performance uważany jest za sztukę żywą 
rozumianą dwojako: z jednej strony jako oso-
bisty, personalny pokaz artysty przed publicz-
nością i bezpośredni z nią kontakt, z drugiej 
– jako sprzeciw wobec tego, co skonwencjona-
lizowane. Liczy się dla mnie zawsze tu i teraz. 
Performance zawdzięcza korzenie tradycji ma-
larstwa gestu Jacksona Pollocka, który wyeks-
ponował akt malowania, sam proces malarski, 
co później rozwinęli jego następcy usuwając 
płótno, a w miejsce dzieła jako rezultatu twór-
czego umieścili sam proces tworzenia, nieowo-
cujący żadnym materialnym dziełem sztuki. 
Ważne jest to co się dzieje w danym momencie 
na żywo między artystami i publicznością. 
Tego się nie da zaprogramować w scenariuszu.



S C E N A R I U S Z  J E S T 
W Y M YŚ L O N Y,  ORG A N I Z UJ E 
G O  M UZ Y K A .  A L E  T O, 
C O  S TA N I E  S I Ę  DA L E J 
Z A L E Ż Y  OD  N A S Z YC H 
WZ A J E M N YC H  R E A KC J I 
N A  T O,  C O  T WOR Z Y M Y.

twórczy. Obraz jest jego efektem. Podobnie zapis wideo 
czy zapis dźwięku. Ale ma pan rację, performance to wy-
darzenie, którego siłą jest interakcja artysty i publiczności, 
emocje jakie się rodzą pomiędzy nimi. Bliska jest mi sztu-
ka Tadeusza Kantora, który przez cale życie drążył własne 
niepokoje. Jego losy stawały się dziełem sztuki. Znajdowa-
ły w sztuce swoje rozwiązanie. Jego domem było i jest jego 
dzieło. Tego szukam. I coraz częściej znajduję.

Które z was pomyślało, że warto zrobić co razem? 
A: Poznaliśmy się na moim wernisażu. Kiedy okazało się że 
artystyczna wizja jest bardzo spójna, pracowaliśmy równo-
legle nad ewolucją mojego projektu i zamierzamy rozwijać 
go dalej. Ja nie potrafię długo usiedzieć w miejscu, mam 
potrzebę ciągłego doskonalenia poprzez pracę, dla mnie to 
gdzie jesteśmy, to wciąż początek artystycznych poszuki-
wań. Mam w sobie mnóstwo pasji ale tez pokory.
J: Jestem jak najbardziej zadowolony z naszej współpracy. 
To daje mi totalną wolność artystyczną i pcha mnie w re-
jony, których nie poznałem nigdy, w których nie byłem 
przedtem. Widzę, że to dopiero początek naszej wspólnej 
podróży przez Wonderland. 
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ON THE OTHER SIDE OF THE MIRROR

He plays and sings with this boy’s and at the same 
time tired-out voice of his. There is some kind 
of perversion in it. Or at least mystery. Anyway, 
I do not know. Since Helicopters, even though 
I heard the album ten years too late, I have been 
an absolute fan. And I do not know why he has 
stayed in Poland instead of getting next to Iggy 
Pop, Tom Waits or Lou Reed. So when he plays, 
she paints. Sometimes delicately, on tiptoe. 
Sometimes violently, with her whole being. She 
paints so suggestively that it sometimes hurts. 
And sometimes makes you desire. More and more. 
Alicja Domańska and John Porter.

It is not a concert. Nor a painting lesson. It is 
rather a show in which music and picture cre-
ate some kind of dark, sensuous relationship. 
And they are not actors but a pair of masters 
who create a completely different, disturbing 
world in front of the audience’s eyes. That 
world is ephemeral and unstable. It exists 
only when it is being created. Afterwards, 
it is doomed to being closed in memory like 
a flower. Or dust. Or love.

Do not ask what the story is about. It is 
about a woman, so it cannot be neither sum-
marised nor noted down differently than in 
memory. Besides, it is a story about Alicja, so 
you do not know what is true and what is only 
an illusion. But I had several questions I want-
ed to ask them.

A performance that combines painting 
and music is not a straightforward issue. 
It is seemingly easy to talk about music 
because everyone thinks they do not need 
any competence to do that. We either 
like particular songs or not. Abstract 
painting does not give in to its recipients 
that easily. How should one read such 
paintings?
Alicja: As someone once nicely said, when 
a bird sings, you simply listen and don’t try 
to understand it whatever the cost. And you 
desperately want to rationally assess paint-
ing? With abstract painting, it is exactly the 
same as with birdsong: you have to give in to 
that. Let it flow through you. Simply feel it 
because, unlike figurative painting, it does 
not present real objects. It uses form and 
colour freely. Improvisation is allowable and 
wonderful. Like in jazz. In my art, I refer to 
emotions and work like a surgeon on a living 
organism.
John: It is a matter of the way you perceive 
your surroundings. Sounds and pictures are 
an inherent part of our everyday lives. To me, 
everything I see is a picture. It is a picture in 
which we participate. It is our present.

I  thought it was precisely what I had been 
looking for. I  have always been fascinated 
by the dark recesses of one’s soul, but not so 
much their heart as their brain. Its neurologi-
cal secrets. That small, personal Wonderland 
everyone hides inside of them. This is what 
our performance is about. About departures 
and comebacks from oneself and to oneself. 
About the fact that it is worth sinking into 
those corridors, which are often tangled and 
undiscovered, in order to understand oneself 
but most of all learn more about oneself.

Where did the fascination with Lewis 
Carroll’s book come from? After all, being 
already 150 years old, it is quite a traditional 
and oldish text. Why women are fascinated 
by what can be seen on the other side of 
the mirror, while the same story does not 
appeal to men?
J: It does appeal to me because it contains 
everything: a  world in which you have to 
find the right path yourself and search for 
answers at every turn. They say it is a com-
pletely crazy world, but perhaps it is not the 
world that is crazy. Perhaps it is we who do not 
interpret it correctly. It is a challenge for our 
perception. The Mad Hatter, whom I consider 
the main character, except for Alice, moves 
this story almost to the level of a Shakespear-
ean tragedy.
A: Alice’s story is actually a record of a dream. 
A trip deep into a rabbit hole. It is a kind of psy-
choanalysis, and I am fascinated and inspired 
by psychoanalytical methodology. It is my 
second passion, right after painting.

What questions about femininity do you 
ask yourself when you paint mirrors? Or 
perhaps there is no room for questions 
because such paintings are supposed to 
reveal each mystery?
A: It is the painting that is the mirror; art is 
a tool we should use to interpret and learn 
more about ourselves. It is often a therapy, 
like for example in the case of one of my favou-
rite artists, Marina Abramovic. During one of 
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Painter Andrzej Pawelczyk once said that 
artist’s emotions are visible in his paintings. 
Anger, pain, fear, joy and even love. If the 
picture is good, then the recipient will see 
precisely those emotions. Do you agree?
J: Alicja’s paintings are not meant to be read. 
They are meant to be experienced.
A. I definitely agree. But I always leave some 
freedom of interpretation to my audience. We 
all carry a whole spectrum of – very complex 
– emotions inside of us. And art is for us to 
examine our reflections in it, like in a mirror. 
With its energy, painting, just like music, has 
direct influence on us. There are no barriers, 
there is no room for falsehood. Art is a tool 
used to read and learn about... oneself.

You create the performance “Alice Left 
Wonderland” together. A couple of artists. 
Music and paintings are created on the 
stage, in front of the audience. Whose 
emotions are these? Are they John’s? 
Alicja’s? Or perhaps they are emotions of 
some invented figure you play? Of Alice, 
who leaves Wonderland because she had 
run too far away from those she had been 
close to?
J: They are our shared emotions. We are very 
focused, concentrated during our perfor-
mance. Like in a trance: we create an amaz-
ing, glaring and tangible field of energy. This 
is what has made me play differently since we 
started working together.
A: I have been working on “Alice Left Wonder-
land” for two years already. In the beginning, 
it was a series of paintings based on my person-
al reflections, experiences or emotions. With 
the passing of time, I decided to move for-
ward and complement the project by music. 
I was looking for a good artist who would be 
lyric and at the same time predatory enough 
for his music to match the emotions shown 
in my pictures. John came to my vernissage 
once. Something moved him. Inspired him. 
Deeply because several days later he sent me 
MP3 with a song he said he had created after 
he had seen the paintings. I was enchanted.  Z
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her performances entitled “Art must be beautiful, artist 
must be beautiful”, a film was recorded, in which Marina 
furiously combs her long black hair and keeps repeating 
the words of the title. With every moment, she is combing 
them more and more violently until she starts bleeding. 
It is a kind of a manifesto. A very meaningful one, like all 
works by Marina.
J: I think that we unveil mystery in each work of art be-
cause what we create has to be our “truth”.

Now let’s focus on technical issues. How are the 
preparations going? Are you writing the script? 
Preparing the setlist?
J: The script is ready, it is organised by music. But what 
happens next depends on our mutual reactions to what 
we create. Music is like a room we share, but we create our 
shared kingdoms inside.

Did you hold rehearsals? Or was the premiere in Vitkac 
in Warsaw a riddle to you?
J: Only I rehearse, just like every musician before a concert.
A: Performance is considered living art understood in 
two ways: on the one hand, as a private, personal show 
of the artist in front of the audience and direct contact 
with the audience, and on the other, as objection to 
what is conventionalised. What always counts for me 
is here and now. Performance owes its roots to action 
painting by Jackson Pollock, who exhibited the act of 
painting, its very process. It was later developed by his 
successors, who removed the canvas and replaced the 
painting as a  creative result with the process of cre-
ation itself, which does not end with any material work 
of art. It is important what happens at a given moment 
live between the artists and the audience. It cannot be 
planned out in a script.

What is that metaphysical phenomenon of mutual 
inspiration based on? How does it happen?
J: Much could be said on the topic, but it remains a mys-

tery to me. When Alicja and I perform together, we enter 
a very sensitive sphere filled with emotions. It is a very 
cleansing experience for me. I have the impression that 
we become one. But I cannot explain it. The most im-
portant thing is that, as it turned out, the audience en-
ters that sphere and experiences that feeling too.

Why do you destroy the paintings after your 
performance? After all, painting is art. And the 
essence of art is duration. What remains is a film, 
but is a recording able to render emotions 
experienced live?
A: We keep the paintings, they are not destroyed, but 
it is not the most important thing. What is significant is 
the very act of creation. The painting is just its result. It 
is similar with a video or sound recording. But you are 
right, a performance is an event whose strength lies in 
the interaction between the artist and the audience, in 
the emotions evoked between them. Tadeusz Kantor’s 
art, who kept analysing his anxieties all his life, is very 
close to my heart. His experiences became a  work of 
art and found their solutions in art. His work has always 
been his home. This is what I look for. And I find it more 
and more often.

Which of you thought it was worth doing something 
together?
A: We met during my vernissage. When it turned out 
that our artistic vision was very coherent, we started 
working simultaneously on the development of my proj-
ect, and we want to keep developing it. I can never stay 
put for long, I have the need for constant improvement 
through my work. To me, where we are now is still the be-
ginning of artistic explorations. There is a lot of passion 
but also humility inside of me.
J: I am very satisfied with our cooperation. It gives me full 
artistic freedom and drives me into places I have never 
met, places I have never been to. I can see this is only the 
beginning of our journey through Wonderland. 
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eden z byłych zawodników Górnika Za-
brze został pewnego dnia wytransfero-
wany do ligi niemieckiej. Ktoś zapytał go 

czy nie boi się, że nie poradzi sobie z tym prze-
skokiem, że nie będzie należycie przygotowa-
ny do gry w silniejszej lidze. Na to ów zawod-
nik uśmiechnął się i odpowiedział: „Panowie, 
mnie w Polsce trenował Nawałka, to niemoż-
liwe bym sobie nie poradził”. I rzeczywiście, 
od początku piłkarz sprawował się w Bundes-
lidze zupełnie przyzwoicie. Z tej historyjki 

wniosek łatwo wysnuć. Nasza kadra będzie do 
Euro 2016 przygotowana jak trzeba. Repre-
zentanci nie będą „zajechani” zgrupowaniem 
i nie będą mieli spętanych nóg stresem. Nie 
spodziewam się też w fazie grupowej meczu 
o honor. I to nie tylko dlatego, że trafiliśmy na 
rywali w zasięgu naszych piłkarzy. Nasi piłka-
rze po prostu potrafią wygrywać.

Kilka tygodni temu odbyłem rozmowę 
z  dziennikarzem zwykle będącym dużym 
sceptykiem jeśli chodzi o polską piłkę. Pod-
stawowym pytaniem w tej rozmowie było to, 
na kogo Polska trafi w drugiej rundzie. Powta-
rzam dla jasności: nie o to, czy wyjdzie z gru-
py, tylko na kogo trafi. Mało tego… Padło pyta-
nie, z którego miejsca nasi piłkarze awansują. 
Bo to, że mamy w grupie Niemców, teraz już 
nic nie znaczy. Nasza reprezentacja bowiem 
dorasta. Dorosła nie tylko do wygrywania 
z mocnymi, ale też do łatwych zwycięstw nad 
słabszymi.

Adam Nawałka, który tę reprezentację 
stworzył, miał dużo szczęścia. Piłkarze, któ-
rych prowadzi, dojrzeli, stali się świadomymi 
celu sportowcami. Idą drogą, którą obrał ich 
przewodnik, poddają się temu wyborowi i ufa-
ją. A to zaufanie bierze się z pogłębiającego się 
z każdym tygodniem profesjonalizmu. 

Nie wierzę w klęskę tej drużyny na Euro. 
Nie wierzę w mecz o honor i rozczarowanie. 
Wierzę za to w  skuteczność napastników, 
zmysł pomocników, nieustępliwość obroń-
ców i refleks bramkarzy. 

ENGLISH

FAITH

I don’t remember when was the last time my hope 
for a good performance of Polish football players 
during a large tournament was as justified as it is 
now. Perhaps it was in the times of Leo Beenhakker, 
although even then the omnipresent optimism could 
be incomprehensible. Now it is different, even if we 
take into account all the minuses of our national 
team. Faith makes sense.

One of the former players of Górnik Zabrze 
was one day transferred to the German 
league. Someone asked him if he wasn’t 
afraid that he wouldn’t handle the change, 
that he wouldn’t be prepared to playing in 
a  stronger league. In response, the player 
smiled and said, “Gentlemen, when I  was 
in Poland, I was trained by Nawałka, so it’s 
impossible for me to not handle it.” And 
indeed, our player was doing quite well in 
the Bundesliga from the very beginning. 
It’s easy to draw a conclusion from the sto-
ry. Our national team will be prepared for 
EURO 2016 like it should. Our footballers 
won’t be exhausted by training camps and 
won’t have their legs bound by stress. I don’t 
expect any match for honour in the group 
stage. Not only because the national team 
will play against rivals whose beating is with-
in their capabilities. Our footballers are sim-
ply able to win.

Several weeks ago, I talked to a journalist 
who is usually a great sceptic as regards Pol-
ish football. The basic question in the conver-
sation was who Poland would fight against in 
the second round. Let me be clear about it: 
we weren’t talking whether our team would 
leave the group but who they would fight 
against. What’s even more, we wondered 
which standing our footballers will have 
when they’re promoted to the next stage. 
Because the fact that we have the Germans 
in our group doesn’t actually mean anything 
any more. Our team is developing. It is now 
ready to not only fight stronger teams, but 
also easily defeat the weaker ones.

Adam Nawałka, who created this team, 
was very lucky. The sportsmen he leads are 
already mature and aware of their targets. 
They follow the path chosen by their leader, 
succumb to his choice and trust him. And 
this trust arises from professionalism devel-
oping with each passing week.

I  don’t believe in this team’s defeat 
during EURO. I  don’t believe in matches 
for honour and disillusionment. But I  do 
believe in our forwards’ effectiveness, half-
backs’ intuition, defenders’ tenacity and 
goalkeepers’ reflex. 

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

W   IA
RA NIE PAMIĘTAM JUŻ KIEDY PO RAZ 

OSTATNI NADZIEJE NA DOBRY 
WYSTĘP POLSKICH PIŁKARZY 
NA DUŻYM TURNIEJU BYŁY TAK 
UZASADNIONE JAK TERAZ. MOŻE 
ZA CZASÓW LEO BEENHAKKERA, 
CHOĆ NAWET WTEDY 
WSZECHOBECNY OPTYMIZM MÓGŁ 
BYĆ NIEZROZUMIAŁY. TERAZ, 
NAWET BIORĄC POD UWAGĘ 
WSZELKIE MINUSY TEJ KADRY, 
JEST INACZEJ. WIARA MA SENS.





nnowacyjność nie tkwi wcale w rozwijaniu technolo-
gii, które sobie sami wymyślimy, a które nie do końca 
są nam potrzebne. Ona kryje się w rozwiązywaniu pro-

blemów. Nawet jeśli są to problemy niezbyt palące, to przy 
określonej powtarzalności stają się po prostu wkurzające.

Taki też był problem z praniem i nie dam się przekonać, 
że nie wiesz o czym piszę: wrzucasz ciuchy do pralki, włą-
czasz, wychodzisz, a po drodze znajdujesz jeszcze jedną 
zaginioną skarpetkę, lub koszulę, o której zapomniałeś. No 
i trudno, będzie musiała poczekać do następnego prania, 
chyba że masz pralkę wyposażoną w dodatkowe drzwiczki 
umożliwiające dorzucenie jeszcze jednego zagubionego ka-
wałka garderoby do pralki, kiedy ta już pierze.

Dziwne, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. Tym kimś 
byli ludzie z firmy Samsung, którzy taką technologię za-
stosowali w nowej pralce Samsung AddWash. Dorzucili do 
niej jeszcze kilka fajnych bajerów: można nią sterować za 
pomocą smartfona dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi 
(tak, teraz już nawet pralki mają internet), zaś system Eco 
Bubble, który wytwarza aktywną pianę, sprawi, że pranie 
będzie skuteczniejsze i... tańsze. Dzięki niemu można bo-
wiem równie skutecznie prać w niższych temperaturach, 
czyli zużywać mniej prądu. 

ENGLISH 

SAMSUNG ADDWASH. PROBLEM SOLVED

More than 90% of European washing machine users stated that 
they often realise they forgot to put something into the machine 
after they already put it on. We hasten to tell them that their 
problem is over.

Innovation does not consist in developing technologies 
that we came up with ourselves but that are not neces-
sarily useful. Innovation is about solving problems. Even 
if the problems are not particularly urgent, they become 
annoying at some degree of repetitiveness.

The problem with washing was like that too, and you 
will never convince me you don’t know what I am writing 
about: you put the clothes into the washing machine, put 
it on, leave and on your way out find another lost sock 
or shirt you have forgotten about. Well, it would have to 
wait for the next laundering, unless you have a washing 
machine equipped with additional door through which 
you can throw the lost laundry into the machine when it 
is already working.

It’s strange that it took so much time to come up with 
that. And it is people from Samsung who did actually 
think about it and used that technology in the new wash-
ing machine Samsung AddWash. To this they added sev-
eral nice gadgets: the machine can be controlled with 
the use of one’s smartphone thanks to an in-built Wi-Fi 
mode (yes, even washing machines have access to the 
Internet today) and the Eco Bubble technology, which 
makes the laundering even more effective and... cheap-
er as it enables to effectively wash one’s clothes in much 
lower temperatures, that is save energy. 

I
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PONAD 90% EUROPEJSKICH UŻYTKOWNIKÓW 
PRALEK STWIERDZIŁO, ŻE CZĘSTO PO WŁĄCZENIU 
PRANIA ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZAPOMNIAŁO 
CZEGOŚ WŁOŻYĆ DO PRALKI. ŚPIESZYMY 
POINFORMOWAĆ ICH, ŻE MAJĄ PROBLEM Z GŁOWY.

ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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ADDWASH. 
PROBLEM 
Z GŁOWY



uż wam mówię: do zakrzywionego ekra-
nu można przecież dodać jeszcze tech-
nologie HDR i Quantum Dot, czyli kwan-

towe kropki. Trzymając się takiej prostej 
receptury można ponoć otrzymać telewizor 
absolutny.

Czym są kwantowe kropki? To mikrosko-
pijne kryształy umieszczone między niebie-
skimi diodami LED na ekranie. Ich zadaniem 
jest absorbowanie światła o określonej długo-
ści fal i zamieniania go na inne. W ten sposób 
kropki tworzą fale świetlne o trzech różnych 
długościach, przez co kolory podstawowe – 
czerwony, zielony i niebieski – są niesamowi-
cie nasycone. A to właśnie te kolory w różnych 
kombinacjach składają się na wszystkie inne, 
jakie telewizor jest w stanie wyświetlić. Sam-
sung twierdzi, że nigdy wcześniej nie udało 
mu się wyprodukować telewizora, który miał-
by tak bardzo nasycone i czyste kolory.

Okej, a czym jest zatem HDR? To tech-
nologia, która pozwala na osiągnięcie wyso-
kiego poziomu jasności. To kolejny sposób 
na to, żeby obraz na ekranie był jak żywy, 
a  właściwie to dokładnie taki, jaki zareje-
strowała kamera filmująca w HDR, a potrafią 

to już nawet smartfony. Wyobraź sobie więc 
supernaturalny obraz z własnego telefonu na 
dużym ekranie (najmniejszy dostępny ekran 
SUHD KS9000 liczy 49 cal, największy – 78). 
Marzenie? Nie, rzeczywistość.

SUHD KS9000 został stworzony by być 
centrum dowodzenia nowoczesnego domu. 
Jak przystało na centrum dowodzenia – powi-
nien zająć eksponowane miejsce na środku. 
Ale w salonie nie ma miejsca na przypadko-
wy design, dlatego projektanci Samsunga 
postawili na elegancję. Sam ekran jest bardzo 
smukły i pozbawiony ramy, przez co cały te-
lewizor wydaje się bardzo lekki. Uzupełnia go 
minimalistyczna srebrna podstawa. I już, bo 
przecież ma pasować do dosłownie każdego 
wnętrza w jakich tylko się zmieści. 

ENGLISH 

SAMSUNG KS9000 SUHD. 
A PERFECT FIT

In the beginning, TV sets had convex tubes. 
Then it was nice to have a flat television. Now it 
turns out that curved screens give much better 
impressions. What will be next?

I can tell you: now you can add the technol-
ogies of HDR and Quantum Dot to a curved 
screen. They say that following the simple 
formula, one can get the ultimate television.

What are quantum dots? They are mi-
croscopic crystals placed between blue di-
odes. Their task is to absorb light of specific 
wavelength and change it into a  different 
one. This way, the dots create light waves 
of three different lengths. As a  result, ba-
sic colours – red, green and blue – are very 
vivid. And it is precisely those colours that 
– in various combinations – create all other 
colours a TV can display. Samsung claims 
that they have never before managed to 
produce a TV that would have so vivid and 
clean colours.

OK, so what is HDR? It is a technology that 
ensures greater range of brightness. It is an-
other way to make the image on the screen 
vivid or actually the same as the one record-
ed by a HDR camera, and such cameras can 
already be found even in smartphones. So 
imagine you have a  super natural picture 
from your own telephone on a large screen 
(the smallest KS9000 SUHD screen has the 
size of 49 inches and the biggest – 78). Sounds 
like a dream? It’s reality.

The KS9000 SUHD was created to be the 
command centre of a modern house. And as 
befits a command centre, it should occupy 
a prominent position. But there is no room 
for just any design in the living room, which 
is why Samsung designers counted on ele-
gance. The screen itself is very slender and 
has no frame, thanks to which the whole 
TV seems very light. It is complemented by 
a silver base. And that’s it because, after all, 
it is supposed to match literally every interi-
or it only manages to fit in. 

J

NA POCZĄTKU KINESKOPY TELEWIZORÓW BYŁY WYPUKŁE. POTEM 
FAJNIE BYŁO MIEĆ PŁASKI TELEWIZOR. TERAZ OKAZUJE SIĘ, ŻE EKRANU 
ZAKRZYWIONE DAJĄ DUŻO LEPSZE WRAŻENIA. CO BĘDZIE DALEJ?

SAMSUNG SUHD KS9000. 
PASUJE JAK ULAŁ

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

N A  S A M Y M  S Z C Z Y C I E



T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S9 0 – 9 1

NA SAMYM 
SZCZYCIE
PONOĆ PRZED ŚMIERCIĄ TRZEBA ZOBACZYĆ 
LAS VEGAS. NIE WIEM JAKI JEST SENS 
W PRZETRACANIU FORTUNY I UMIERANIU. NIE 
LEPIEJ ZAINWESTOWAĆ PIENIĄDZE W PORSCHE 
911 CARRERA I ZACZĄĆ ŻYĆ NAPRAWDĘ?

ANNA  
NAZAROWICZ

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

ZDJĘCIA Anna Nazarowicz
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igdy nie zapomnę wakacji w Las Vegas. Trudno 
zapomina się o miejscach, w których wcześniej 
tak bardzo chciało się być. Przez całe lata to, co 

było widziane jedynie na ekranie telewizora, w końcu 
mogłam zobaczyć na własne oczy. I wiecie co? Tam po 
prostu trzeba wylądować. Na pozór to jaskinia hazardu 
pośrodku gorącej pustyni. W rzeczywistości jedyny taki 
punkt na Ziemi, otwierający w ludzkich głowach klapkę, 
która na co dzień pozostaje zatrzaśnięta. Mylą się ci, któ-
rzy to miasto postrzegają wyłącznie przez pryzmat ki-
czu. Oczywiście tylko tutaj ślubu udzieli nam sam Elvis 
Presley, a wieczorami David Copperfield w kabriolecie 
wyciągnie z kapelusza królika. Jednak w mojej głowie to 
miasto zapisało się jako przepych, bogactwo oraz pleja-
da samochodów, które można oglądać jedynie na ame-
rykańskich teledyskach.

Klubowa muzyka sączy się z głośników w każdym 
zakamarku hotelu wprowadzając od rana w przyjemny, 
imprezowy trans. To nie jest miasto dla smutnych ludzi, 
pod warunkiem, że jednoręki bandyta nie pochłania 
całego majątku oraz 5 lat życia. Mimo że alkohol nie-
przerwanie szumi w głowie, nie ma tu miejsca dla agresji 
oraz złych emocji. Wystarczy jedynie przywieźć worek 
dolarów na plecach aby móc się wyrwać ze szponów sza-
rej codzienności. Ten sam worek dolarów może wyrwać 
cię ze szponów szarej codzienności jeśli zamienisz go na 

K U PUJ E M Y  S T Y L  Ż YC I A . 
PR Z E KO N A Ł  M N I E  O   T Y M 
DZ I E Ń  S PĘ DZ O N Y  Z A 
K I E ROW N IC Ą  K U LT OW E G O 
P OR S C H E  911  C A R R E R A  S . 

N
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Porsche 911 Carrera. Wyjdzie nawet lepiej, 
bo raz kupione Porsche będzie zabierało cię 
do innego świata za każdym razem, kiedy 
wejdziesz do jego kabiny.

Ile Porsche ma w sobie z Las Vegas? Ano 
całkiem sporo. Przekraczając próg salonu 
również trzeba mieć walizkę wypchaną pie-
niędzmi lub przynajmniej złotą kartę kre-
dytową wysadzaną rubinami. Warto jednak 
tę walizkę chwilę podźwigać, ponieważ nie 
kupujemy samochodu, ale coś znacznie wię-
cej. Kupujemy styl życia. Przekonał mnie 
o tym dzień spędzony za kierownicą kulto-
wego Porsche 911 Carrera S. 

Drapieżnik skąpany w soczystej czerwie-
ni już samym wyglądem przyprawa o rozsze-
rzenie źrenic. Mówi się, że te czerwone samo-
chody są nieco szybsze. Śmiem twierdzić, 
że testowany egzemplarz równie skutecznie 
wyrywałby z butów nawet w kolorze kucyka 
Pony. Umieszczony z tyłu benzynowy trzyli-
trowy silnik typu boxer skrywał w sobie 420 
koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę, że 
masa samochodu wynosiła 1460 kilogramów 
trzy razy się zastanowiłam, zanim przekręci-
łam kluczyk. Ale w końcu podjęłam decyzję, 
a z układu wydechowego dało się usłyszeć 
parskanie 420 rumaków. I już wiedziałam, 
że to nie będzie kolejny zwyczajny test. Pro-
wadzenie takiego pocisku przypomina wy-
cieczkę do Las Vegas. Wystarczy mrugnąć 
oczami, a na liczniku pojawia się pierwsze 
100 km/h. Z drugą setką mamy do czynienia 
zanim nasz mózg zarejestruje tę pierwszą. 
Porsche 911 Carrera S jest piekielnie szybka, 
a co gorsza fantastycznie trzyma się drogi. 
A  to bardzo źle, bo kiedy serce wariuje ze 
szczęścia to rozum smacznie śpi. Oczywiście 
producent zamontował tu radio i z pewnością 
zadbał o  dobre nagłośnienie, ale bądźmy 
szczerzy: czy ktoś w ogóle będzie z niego ko-
rzystał? Zwłaszcza że tuż obok znajduje się 
przycisk, którego zadaniem jest potęgować 
odgłos układu wydechowego. Naciskam. 

W YS TA RC Z Y  M RUG N ĄĆ 
O C Z A M I ,  A   N A  L IC Z N I K U 
P OJAW I A  S I Ę  PI E RWS Z E 

10 0  K M / H .  Z   DRUG Ą  S E T K Ą 
M A M Y  D O  C Z Y N I E N I A  Z A N I M 

N A S Z  MÓZ G  Z A R E J E S T RUJ E 
T Ę  PI E RWS Z Ą . 

Większe dreszcze miałam tylko przed matu-
rą. Wystarczy jednak zsunąć nogę z gazu, aby 
ten szatan pokazał drugą twarz. Układ wyde-
chowy spuszcza z tonu, automatyczna skrzy-
nia biegów łagodnie wrzuca kolejne przełoże-
nia, a stado koni pod maską spowalnia. 

Spokojnie pokonując ulice Sopotu stwier-
dziłam, że jeszcze nigdy tyle osób nie 
uśmiechnęło się do mnie jednego dnia. Co 
więcej, jeszcze nigdy tylu obcych ludzi nie 
pomachało do mnie ot tak, zwyczajnie. Co 
chwilę mój wzrok napotykał na wzrok innego 
człowieka, wzrok przepełniony zachwytem, 
podziwem, niekiedy również zazdrością. A ja 
zamknięta w tym luksusie poczułam, że przez 
ten jeden dzień mogę naprawdę wszystko, że 

w tych wszystkich spojrzeniach stanęłam na 
samym szczycie. Każda z tych osób chciała-
by choć przez chwilę poprowadzić ten samo-
chód, ale to było dane właśnie mnie.

Piotr Gąsowski, zapalony miłośnik samo-
chodów Porsche, w jednym z wywiadów przy-
znał, że niejednokrotnie jeździł samochoda-
mi które były droższe niż jego mieszkanie. 
Wystarczył mi jeden dzień za kierownicą 
Porsche 911 żeby stwierdzić, że dokonywał 
słusznego wyboru. 

ENGLISH 

AT THE VERY TOP

They say one should see Las Vegas before they 
die. I don’t know what sense there is in wasting 
one’s money and dying. Wouldn’t it be better 
to invest in the Porsche 911 Carrera and start 
actually living?

I will never forget my holiday in Las Vegas. 
It is hard to forget places in which you have 
always desperately wanted to find yourself. 
During the whole summer, I  could final-
ly see with my own eyes what I  had been 
watching only in television. And you know 
what? You just have to land there. It is seem-
ingly a gambling cave situated in the mid-
dle of hot desert. In fact, it’s the only place 
on earth that makes human beings realise 
what is normally unimaginable. Those who 
perceive the city through the prism of kitsch 
only are wrong. Of course, only here will El-



N A  S A M Y M  S Z C Z Y C I E

heard a beautiful roar coming from the exhaust system. 
And I already knew it wouldn’t be just another test. Driv-
ing such a bullet resembles a trip to Las Vegas. Within 
one glimpse of an eye, the speedometer clocks the first 
100 kph. The second one is clocked even before your 
brain registers the first one. The Porsche 911 Carrera S is 
devilishly fast and, what’s worse, hugs the road perfectly. 
It’s bad because when your heart gets deliriously happy, 
your mind is sound asleep. Of course, the manufactur-
er equipped the car with a radio and certainly saw to it 
that the sound system was good, but let’s be honest: will 
anyone actually use it? Especially that right next to the 
driver there’s a button used to intensify the sound of the 
exhaust system. I push it. I felt bigger shivers only before 
my school leaving exams. But you just have to take your 
foot off the accelerator to see the devil show a different 
nature. The exhaust system draws in its horns, the au-
tomatic transmission gently juggles next shifts, and the 
herd of horses under the hood slows down.

Driving calmly along the streets of Sopot, I  no-
ticed that never before had so many people smiled at 
me during one day. What is more, never before had so 
many strangers waved at me, just like that. Every now 
and then, I met the gaze of yet another person, a gaze 
filled with admiration, delight and sometimes jealou-
sy, too. And closed in luxury, I  felt that for that one 
day I could really do everything, that in all those eyes 
I stood at the very top. Each of those people would like 
to drive the car at least for a moment, but it was I who 
had the opportunity.

In one of his interviews, Piotr Gąsowski, a  keen 
Porsche fan in Poland, admitted that he often drove cars 
that were more expensive than his flat. One day behind 
the wheel of the Porsche 911 was enough for me to realise 
he was making the right choice. 

vis Presley himself preside over your wedding and David 
Copperfield pull a rabbit out of a hat in a convertible in 
the evening. But in my memory the place was imprint-
ed as splendour, wealth and a galaxy of cars you can see 
only in American video clips.

Club music emanates from speakers in every corner 
of the hotel, putting you in a nice, party trance from the 
very beginning. It’s not a city for sad people, provided 
that the one-armed bandit doesn’t ravage one’s all pos-
sessions and five years of life. Even though alcohol goes 
to your head all the time, there is no place for aggression 
or negative emotions here. One bag of dollars is enough 
to escape the grip of the everyday humdrum. The same 
bag of dollars can free you from the grip of the everyday 
humdrum if you exchange it for a  Porsche 911 Carre-
ra. And it will be an even better choice because, once 
bought, the Porsche will take you to a different world 
every time you enter its cab.

How much of Las Vegas is there in a Porsche? Well, 
quite a lot. Crossing the threshold of a show room, you 
need to have a briefcase full of money or at least a golden 
credit card inset with rubies too. But it is worth carrying 
the briefcase for some time because you don’t buy a car 
only. You buy much more: a lifestyle. I understood that 
after a day spent behind the wheel of the cult Porsche 911 
Carrera S.

Bathed in rich red, the predator makes your pupils 
widen with its look itself. They say red cars are a  bit 
faster. I  dare claim that the tested model would take 
off equally effectively even if it was the colour of a little 
pony. Located at the back, the three-litre boxer engine 
hid 420 horsepower. Taking into account that the car 
weighed 1460 kilograms, I thought three times before 
I  turned the key. But I  finally made my decision and 
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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.
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CIENKA GRANICA 
MIĘDZY GENIUSZEM 
A WARIATEM



się pobił. Myślę, że to kwestia tego, żeby ktoś 
jako pierwszy wyszedł i zaczął łączyć środowi-
sko. Wiadomo, że i tak każdy sobie o każdym 
wyrobi opinię – jeden będzie twierdził, że ktoś 
jest słaby, drugiemu ktoś inny jakoś nie pod-
pasuje. W końcu każdy szef kuchni jest trochę 
zapatrzony w siebie. Mimo wszystko okazało 
się, że jest dużo łatwiej. Stworzyliśmy grupę 
na Facebooku. Kiedy ktoś pisze, że potrzebuje 
taki i taki talerz, to od razu trzynastu odpowia-
da, żeby spróbować tam, albo że ktoś ma. Są 
pytania – skąd bierzesz jajka, za ile, ktoś się 
wymienia produktami. Okazało się, że jest też 
łatwiej jeśli o ludzi – ktoś miał kucharza, który 
zachlał, nie było go trzy dni w pracy, albo coś 
ukradł, więc wyleciał z roboty. I nie ma teraz 
takiej sytuacji, że ten kucharz przychodzi do 
mnie i ja go zatrudniam bo o niczym nie wiem. 
Wszyscy się mniej więcej znamy. Myślę, że to 
się też w Trójmieście zmienia. W Poznaniu 
było nas czternastu, dobieraliśmy się w pary 
i na taką wspólną kolację przygotowywali-
śmy po siedem dań. Ale potrzeba kogoś, kto 
zacznie. Pomysł jest, ale na razie muszę otwo-
rzyć swoją kuchnię i odpalić lokal. Na razie bę-
dzie na takie akcje trochę mało czasu.

C I E N K A  G R A N I C A  M I Ę D Z Y  G E N I U S Z E M  A  W A R I A T E M

JACEK FEDDE – 20 lat pracy w Polsce, Europie 
Zachodniej, a nawet na Karaibach, uczyniły 
z niego jednego z najbardziej szanowanych sze-
fów kuchni w Polsce. Wiele restauracji do dziś na 
co dzień korzysta z jego doświadczeń.

Jakie są najbardziej denerwujące wpadki 
dostawców?
Zdarzają się najróżniejsze – od zgniłych owo-
ców po nieterminową dostawę. Najgorzej jest 
chyba wtedy, kiedy mamy jakąś grupę, rezer-
wację, a czegoś przyjedzie za mało, a powinno 
być to zaraz wydane. Często też przyjeżdża 
nieświeży produkt. Jak sobie z tym radzić? 
Trzeba mieć przyjaciół w branży. Czasami coś 
się pożycza. Nieraz można szybko zmienić ja-
kieś danie, dorzucić inny dodatek. W kuchni 
trzeba szybko podejmować decyzje i impro-
wizować. W takiej sytuacji wszyscy patrzą na 
szefa, więc trzeba reagować.

Wspomniałeś o przyjaźni. Spotkaliśmy 
się ze stwierdzeniami, że w różnych 
miejscach w kraju nie do końca jest ona 
możliwa, że nie doszłoby do pożyczania 
sobie nawzajem składników czy sprzętu. 
Pracowałeś w różnych miejscach, nie tylko 
w Trójmieście. Jak to widzisz?
Kiedy pojechałem do Poznania to też tak na-
prawdę nie znałem tam nikogo poza Krzysz-
tofem Rabkiem, który miał restaurację Hugo. 
Wszyscy uważali, że poznańska gastronomia 
jest w Polsce najbardziej hermetyczna. Ale 
zorganizowaliśmy kolację Poznańscy Kucha-
rze Razem. Zaprosili mnie, chociaż byłem 
z Trójmiasta. Ernest Jagodziński był z War-
szawy. Potrafiliśmy się spotkać, zorganizować 
sobie Wigilię. Wiadomo, że popłynęło trochę 
alkoholu, więc robiło się wesoło. Nie było jed-
nak takich sytuacji, że ktoś się obraził, ktoś 

Jaki jest twój ulubiony smak?
Po dziewiętnastu latach gotowania trochę się 
znudziłem, więc zainteresowałem się cukier-
nictwem i przez ostatni rok robiłem praktycz-
nie tylko ciasta. Fajne są połączenia słodkiego 
z wytrawnym. Świetnie jest połamać zasady. 
Wychodzą doskonałe desery z pietruszki czy 
bakłażana. Łączenie czekolady z chilli, choć 
już dosyć modne, też jest tego przykładem. 
Ale to przełamywanie schematów też musi do 
siebie pasować, nie można robić głupio. Jest 
cienka granica między geniuszem a waria-
tem. Niektórym się wydaje, że robią genialne 
dania, a są one niejadalne. Często jest spotyka-
ne, że jest napaciane po trzydzieści dodatków, 
które nijak się ze sobą nie komponują. Tylko 
więcej pracy sobie ktoś narobił.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w branży gastronomicznej?
Miałem okazję organizowania trzecich uro-
dzin „Food & Friends”. Zaproszonych było 
300 osób z branży. Byli czołowi kucharze, 
i Modest Amaro, i Darek Barański, i Witek 
Iwański. Wszyscy się zjechali i patrzyli na ręce. 
Żeby nie było lekko to dostałem temat: podro-
by. Miałem zrobić 12 dań z podrobów. Udało 
nam się to zrobić, ale nie było łatwo. Dostaw-
ca też nie miał lekko. Nasze zamówienie było 
mniej więcej takie: 5 litrów krwi, 20 świńskich 
głów, 30 kilo ozorów, 50 kilo uszu. Na deser 
zrobiliśmy czekoladowy fondant, a ganasz 
był z kaczej krwi. Fajna była też prezentacja. 
Wyłożyliśmy białe kafelki, wyglądały jak pod-
łoga w szpitalu. Pochlapaliśmy je czerwonym 
sosem malinowym jak krwią. Fajnie wyszło. 
Kiedyś też gotowałem kolację z gwiazdkowy-
mi szefami kuchni. Myślałem, że przy nich 
będę gdzieś zostawał z tyłu, a okazało się, że 
nie. Po prostu inspektorzy Michelin do nas nie 
zaglądają. 

Wspomniałeś o tym, ale doprecyzujmy 
– czy istnieje przyjaźń w branży? Jak się 
przejawia?
Ja mam kilku przyjaciół, z którymi znam się 
od wielu lat. Wiem, że jak jest jakiś problem 
czy potrzebuję jakiejś rady to mogę się zgłosić 

W   K UC H N I  T R Z E BA  S Z Y B KO 
P ODE J MOWAĆ  DE C Y Z J E 
I   I M PROW I Z OWAĆ.  W   TA K I E J 
S Y T UAC J I  WS Z YS C Y  PAT R Z Ą  N A 
S Z E FA ,  W I Ę C  T R Z E BA  R E AG OWAĆ.



do Roberta Trzópka. To jeden z lepszych sze-
fów w Polsce, bardzo niedoceniony, bo wyje-
chał do Szkocji, do Kornwalii, gdzie został sze-
fem dwugwiazdkowej restauracji, a u nas nie 
może znaleźć miejsca. Jest też Maciek Rosiń-
ski z Affogato. Jest ambasadorem Callebbaut, 
wspaniałym cukiernikiem, do tego świetnym 
szefem kuchni. Jest też Krzysztof Rabek, któ-
ry był head chefem u Amaro, a teraz też otwie-
ra jakiś swój koncept. To człowiek z naprawdę 
otwartą głową i wielką wiedzą. To osoby, z któ-
rymi się często kontaktuję. Spotykamy się na 
wyjazdach. Kiedy robimy jakiś event, potrze-
buję czegoś, dzwonię, a oni są, nie pytają, czy 
zarobią za to kasę. Teraz będzie kolejna edycja 
Transatlantyku w Łodzi. Maciek zadzwonił: 
„Pomożesz?”. I pewnie, jadę. Jeżeli oni za-
dzwonią to pięć sekund i jestem u nich. Jeżeli 
ja zadzwonię to oni są tutaj. Znamy się kupę lat 
i nikt się na nikim nie zawiódł.

Pamiętasz jakąś wtopę związaną 
z rezerwacją?
Kiedyś byłem szefem kuchni w hotelu Radis-
son Blu. Jest tam MOD, czyli Menager of Duty. 
Miałem swoją służbę w sobotę. Nagle wpada 
trzydzieści osób, mówią, że mieli rezerwację 
na wesele, że wszystko jest uzgodnione. Zgłu-

piałem, bo jako szef kuchni nie miałem żadnej 
rezerwacji. Panna młoda zaczęła lamentować, 
w ryk, prawie zemdlała. Pan młody powie-
dział, że pozwie nas do sądu. Trzydziestu gości 
czeka w korytarzu. Dzwonię do dyrektora, 
pytam co z tym zrobić. Mówi: dawajcie apar-
tament, wyciągajcie z kuchni co macie, wino, 
zakąski, wszystko za darmo bo trzeba ratować 
twarz jak się dało ciała. Wydaliśmy wszystko. 
Okazało się, że ci weselnicy zrobili taki numer 
już w czwartym miejscu. To była grupa ludzi, 
którzy chodzili z miejsca na miejsce i robiła 
takie akcje. Potem mieliśmy problemy z pie-
niędzmi, bo trzeba było jakoś to rozliczyć. 
Niewesoła sytuacja. Gastronomia jest dziwna. 

Uważasz, że w Polsce są restauracje poza 
Atelier Amaro i Senses, które zasługują 
chociażby na gwiazdkę Michelin?
Na pewno jest ich dużo. Niekoniecznie są 
w dużych miastach, a komisarze jeżdżą tylko 
do Krakowa i do Warszawy i to się nie zmieni 
przez następnych kilka lat. Zwracają uwa-
gę na lokalność produktów i  ich świeżość, 
a dużo takich restauracji powstaje poza mia-
stami. Mają na przykład swoje ogrody. Takie 
rzeczy zaczyna robić na przykład Dominik 
Narloch z Herbarium, sadzi warzywa. Wod-

na Wieża, czy restauracja w Ciekocinku są 
poza dużymi miastami, ale dają radę. Kuch-
nia jest tam dużo lepsza niż w miastach, mają 
dobry produkt. 

ENGLISH

THIN LINE BETWEEN GENIUS AND 
CRAZINESS

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.

JACEK FEDDE – 20 years of work in Poland, 
Western Europe and even the Caribbean made 
him one of the most recognisable head chefs in 
Poland. Many restaurants make use of his expe-
riences even today.

What are the most annoying slip-ups of 
suppliers?
Different things happen: from rotten fruit to 
supplies past the deadline. The worst thing 
happens when we gave a group, a booking, 
and they bring too little of what was ordered 
and what should be served in a moment. They 
often bring food that is already off. How to 
cope with that? You need to have friends in 
the industry. You sometimes borrow some-
thing. Other times, you can change some dish 
quickly, add a different addition. In kitchen, 
you need to make decisions quickly and im-
provise. In such situations, everyone looks at 
their chef, so you have to react.

Z W R AC A JĄ  U WAGĘ  N A  L OK A L N O Ś Ć 
PRODU KT ÓW  I   IC H  Ś W I E Ż O Ś Ć , 
A   DUŻ O  TA K IC H  R E S TAU R AC J I 

P OWS TA J E  P OZ A  M I A S TA M I. 
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You mentioned friendship. We met with opinions that it 
is not possible in various places in the country, that one 
would never lend anyone else ingredients or equipment. 
You worked in various places, not only in Tricity. What do 
you think about it?
When I went to Poznan, I actually didn’t know anyone 
there except for Krzysztof Rabek, who was running restau-
rant Hugo. Everyone claimed that the catering business in 
Poznan is the most hermetic one in the country. But we 
organised a dinner “Chefs from Poznan together”. They 
invited me too, even though I was from Tricity. Ernest Ja-
godziński was from Warsaw. We could meet and organise 
a Christmas Eve supper together. Of course, there was 
some alcohol, our spirits rose. Nobody felt offended, no-
body got themselves into a fight. I think that it’s because 
someone made the first step and started joining the com-
munity. Well, everyone obviously forms their own opin-
ions about the rest, some think this or that guy is poor, oth-
ers don’t get to like someone else. After all, each head chef 
is a bit selfish. Still, it turned out that it was much easier. 
We created a group on Facebook. When someone writes 
they need this or that plate, thirteen people immediately 
tell them where to find it or that someone has such a plate. 
They ask questions where others get eggs from and how 
much they cost, others exchange products. It turned out 
that it’s easier also when it comes to people: someone had 
a chef who got soaked and didn’t come to work for three 
days or who stole something, so he was fired. And now 
it doesn’t happen that such a guy comes to me and I hire 
him because I don’t know anything about him. We know 
each other more or less. I think it’s changing in Tricity too. 
There were fourteen of us in Poznan, we formed pairs and 
prepared seven dishes each for such a dinner. But there 
had to be someone who started. We have the idea, but 
I first need to open my own kitchen and start a restaurant. 
For the time being, there’s too little time for such events.

What is your favourite taste?
After nineteen years of cooking, I got bored a bit, so I be-
came interested in confectionery and kept baking cakes 
only for the last year. Combinations of sweet and dry in-
gredients are nice. It’s great to break the rules sometimes. 
We can make delicious desserts from parsnip or aubergine. 
Combining chocolate with chilli, even though quite popular 
already, is an example of that too. But such altered patterns 
still have to match, you can’t act foolishly. There’s a thin line 
between genius and craziness. Some think that they make 
outstanding dishes, which are actually inedible. It often 
happens that you get a plate smeared with thirty additions 
that do not match each other at all. Why all the extra work?

The most extreme experience in the catering industry?
I had the opportunity of organising three “Food & Friends” 
birthday parties. 300 people from the industry were invit-
ed, including top chefs, Modest Amaro, Darek Barański, 
Witek Iwański. All of them came and kept an eye on me. 
I got offal as the main topic so that it wasn’t too easy. I was 
supposed to prepare 12 dishes from offal. We did it, but it 
wasn’t simple. It wasn’t easy for the supplier either. He re-
ceived more or less such an order: 5 litres of blood, 20 pig 
heads, 30 kilograms of tongues and 50 kilograms of ears. 
We made chocolate fondant for dessert and ganache from 

duck blood. The presentation was nice too. We laid white 
tiles, which looked like floor in a hospital, and splashed 
them with raspberry sauce like with blood. The effect was 
nice. I once cooked a dinner with star chefs. I thought I’d 
fall behind, but it turned out it wasn’t like that. Michelin in-
spectors simply don’t call on us.

You mentioned it, but let’s make it more precise – does 
friendship in the industry exist? How does it manifest 
itself?
I know several people I’ve been friends with for many years. 
I know that when I have a problem or need some advice, 
I can call Robert Trzópek. He is one of the best chefs in 
Poland, and yet he is underestimated because he moved 
to Scotland and Cornwall, where he became the head chef 
in a two-star restaurant because he couldn’t find any place 
here. There’s also Maciek Rosiński from Affogato. He’s the 
ambassador of Callebbaut, an excellent confectioner and 
a great chef too. There’s Krzysztof Rabek, who was the head 
chef in Amaro and now starts his own concept. It’s a man 
with a really open mind and huge knowledge. Those are the 
people I’m often in touch with. We meet on trips. When we 
organise an event and I need something, I call them and they 
come and don’t ask if they’ll make money on that. There’s 
going to be the next edition of the Transatlantyk Festival in 
Lodz soon. Maciek called me, “Can you help?” Sure, I’m go-
ing. When they call, I’m at their place in five seconds. When 
I call, they’re here. We’ve known each other for years, and 
it has never happened that one of us disappointed another.

Do you remember any bummer connected with a booking?
I was once the head chef in Radisson Blu. There’s a MOD, 
the Manager of Duty. I was on Saturday shift. Suddenly 
thirty people stormed into the restaurant and said they had 
a booking for a wedding and that everything was settled. 
I was confused. As the head chef, I didn’t know anything 
about any booking. The bride started wailing, crying, she 
almost fainted. The groom said he’d sue us. Thirty people 
were waiting in the corridor. I called the director and asked 
what I should do. He said that we should give them an apart-
ment, take everything we had out of the kitchen, wine, ap-
petizers, everything for free because we had to save face if 
we’d blown it. We served everything. It turned out we were 
already the fourth place in which those people played such 
a trick. They were moving from one place to another and 
doing such things. We had a problem with money later on 
because we had to square accounts somehow. A pretty bad 
situation. Gastronomy is strange.

Do you think that there are restaurants in Poland, apart 
from Atelier Amaro and Senses, that deserve at least one 
Michelin star?
There are certainly many of them. Not necessarily in big 
cities. Inspectors go to Cracow and Warsaw only, and it’s 
not going to change in the next several years. The pay at-
tention to localness and freshness of products, and many 
such restaurants are opened outside of cities. They have for 
example their own gardens. There’s for instance Dominik 
Narloch from Herbarium, who does such things and plants 
vegetables. Wodna Wieża or the restaurant in Ciekocinek 
are outside big cities but are quite successful. Their food is 
much better than in cities, they have better products. 
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Codziennie gotuje ambitny posiłek 
dla bliskich. Jego konikiem jest kuchnia 
japońska, którą ubóstwia i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca jadał chleb, podróżując 
u boku Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych dla zwykłego 
śmiertelnika. Chwile spędzone w tych 
ogrodach rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat i poszukiwacz 
intensywnych smaków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej Fumenti w Gdańsku.



ie będzie to wspomnienie o muzyce mojej młodo-
ści, chociaż tekst nadal w głowie mocno siedzi. 
Naprawdę żyliśmy jak chcieliśmy, trochę swo-

bodniej i marzeń nikt w nas nie zabił. Nawet nie śniły się 
nam takie produkty, jaki mamy teraz na wyciągnięcie 
ręki. Sól jednak była zawsze, chociaż tylko kamienna.

Nie rozpaczam i nie ronię łez nad opinią, że to biała 
śmierć. Bez dwóch zdań jest dużo zdrowsza niż cukier 
i zapewne w nie tylko mojej opinii na mnogość zastoso-
wań. Nie będę się za bardzo rozwijał nad właściwościa-
mi, nie będę bredził, że trzeba jej unikać. Używajcie jej – 
jak wszystkiego – z rozsądkiem i nic wam się nie stanie.

Jedno jest pewne: sól historię ma ciekawą. Jednym 
z najciekawszych wątków, jakie słyszałem, jest ten tłu-
maczący skąd Kazimierz Wielki zdobył pieniądze na 

postawienie murowanej Polski. Oddał w zarządzanie 
włoskim żydom zasoby soli, oni natomiast musieli sowi-
cie wkładać do jego sakiewek część ich zarobku. Prosty 
układ, który pozwolił jednym zarobić, a Kazimierz zo-
stał Wielki.

Obowiązkiem każdego kulinarnego fanatyka powin-
na być wizyta w Wieliczce lub Bochni. To nasza wizytów-
ka. Ogromne wrażenie również zrobiły na mnie Sali-
ny w Trapani na Sycylii. Pewne jest jedno – kuchnia bez 
soli to miejsce bez życia i dobrego smaku.

Nie będę piał z zachwytu nad solą himalajską czy 
solą z Maras. Sól morska to mój faworyt. Popularna sól 
kuchenna jest produktem wysoko przetworzonym. Sól 
morska jest natomiast wysokiej jakości produktem, 
który jest suszony bez użycia chemikaliów. Znajdują 
się w niej mikroskopijne żyjątka morskie, które są natu-
ralnym źródłem jodu. Sól morska jest szara i może być 
lekko wilgotna. Oznacza to, że zawartość minerałów jest 
wysoka. Ze względu na swój mocny smak używajcie jej 
zdecydowanie mniej.

Jestem miłośnikiem prostoty, więc nie myślałem 
zbyt długo nad pomysłem na danie, którym chcę się 
z wami podzielić. 

Ryba pieczona w  soli to jedna z  moich ulubionych 
pozycji w menu rybnym. Jest prosta w przygotowaniu, 
zawsze soczysta i bardzo delikatna. Potrzebna jest spora 
ilość soli morskiej – wszystko zależy od wielkości ryby, 
ale pół kilograma to minimum. Do tego rzecz jasna do-
rodna ryba w całości, w tym przypadku była dorada, 

N
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może być też okoń morski. Przygotujcie też 
dwa ząbki czosnku, jeden kieliszek dobrej 
oliwy, gałązkę rozmarynu i połówkę cytry-
ny. Teraz tylko kilkanaście minut przygoto-
wań i oczekiwanie na wypieczenie. Musicie 
oczyścić rybę z wnętrzności, poobcinać płe-
twy i opłukać. Czosnek należy rozbić dłonią 
i włożyć z rozmarynem do pustego brzucha 
ryby. Nacieramy rybę oliwą i zasypujemy do-
kładnie solą w naczyniu żaroodpornym. Te-
raz jest czas na przygotowanie prostej sałaty 
z jeszcze prostszym dresingiem – tutaj mo-
żecie działać pod dyktat własnych kubecz-
ków smakowych.

Pieczenie nie będzie trwało długo. Wy-
starczy 20-30 minut w zależności od wiel-
kości ryby w  temperaturze 220 stopni 
Celsjusza.

Sól może stwardnieć podczas pieczenia. 
W takim wypadku trzeba delikatnie zdjąć ją 
z powierzchni ryby, pozbyć się skóry i deli-
katnie wyfiletować doradę. Soczyste mięso 
takiej ryby z dodatkiem kilku kropel dobrej 
oliwy i soku z cytryny zapewni wyjątkowe 
doznania smakowe.

Nie trzeba od razu zjeść beczki soli, żeby 
zrozumieć jakim ważnym jest składnikiem. 
Nie nadużywam jej i  wy też tego nie rób-
cie, ale życie bez niej nie jest po prostu nie-
smaczne do bólu. 
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THE SALT OF OUR LAND

It won’t be a reminiscence of the music of 
my youth, as suggested by the topic, even 
though the lyrics of the song are still en-
graved in my memory. We really lived our 
lives the way we wanted, a bit more freely, 

and no one killed our dreams. We didn’t 
even dream about products we have today 
within our arm’s reach. But salt has always 
been there, even if it was rock salt only.

I don’t despair over the opinion that it is 
white death. It is undoubtedly much health-
ier than sugar, and I guess that I’m not the 
only one who thinks it has many applica-
tions. I  won’t elaborate on its properties 
or babble that it should be avoided. Just as 
anything else, use it reasonably and you’ll 
be all right.

One thing is certain: the history of salt 
is interesting. One of the most interesting 
stories I’ve heard is the one about how King 
Casimir III the Great found money to devel-
op the country. He granted Italian Jews the 
management of salt reserves, and they had 
to line his pocket with generous parts of 
their earnings. A simple deal that gave them 
a  chance to make some money and made 
Casimir great.

It should be the obligation of each culi-
nary fanatic to visit the Wieliczka or Boch-
nia salt mine. They are our flagships. I was 
also deeply impressed by the salt works in 
Trapani on Sicily. Anyway, a kitchen with-
out salt is a place without life and good taste.

I  won’t sing the praises of Himalayan 
salt or salt from Maras. My favourite is sea 
salt. Common salt is a  highly processed 
product. Sea salt, on the other hand, is 
a  high-quality product, dried without the 
use of chemicals. It contains microscopic 
sea creatures, which are a natural source 
of iodine. Sea salt is grey and may be slight-
ly damp. It means that it has a high content 
of minerals. Due to its strong taste, use it in 
much smaller amounts.

I’m in love with simplicity, so I  didn’t 
have to ponder much over a dish I would like 
to share with you.

Roast fish with salt is one of my favou-
rites in the seafood menu. It’s easy to pre-
pare, always juicy and very delicate. You 
need quite a  large amount of sea salt: ev-
erything depends on the size of the fish, 
but a half a kilogram is the minimum. To 
this add the whole of a  large fish. I  used 
a gilt-head bream, but it can also be a sea 
bass. Prepare two cloves of garlic, one glass 
of good olive oil, a  rosemary branch and 
a  half of a  lemon. Now you just need to 
spend several minutes on preparations and 
wait for the fish to roast. Remove the fish’s 
entrails, cut its fins and wash it. Smash the 
garlic with your hand and put it with the 
rosemary into the empty stomach of the 
fish. Rub the fish with olive oil, put it inside 
a casserole and cover in salt carefully. Now 
it’s time to make simple salad with even 
simpler dressing: you can yield to the dik-
tat of your own taste buds here.

Roasting won’t take long. 20-30 minutes 
in 220 degrees Celsius are enough, depend-
ing on the size of the fish.

The salt might harden during roasting. 
In such a case, you need to remove it gently 
from the fish, get rid of its skin and delicate-
ly fillet the gilt-head bream. Its juicy meat 
with several drops of good olive oil and lem-
on juice are a guarantee of unique gustatory 
pleasures.

You don’t have to eat a barrel of salt to 
understand what an important ingredient it 
is. I don’t overdo with it, and you shouldn’t 
either, but life without it would be simply 
painfully tasteless. 



estauracja Gdański Bowke od zawsze stawia na 
oryginalność i lokalność. Dotyczy to nie tylko ser-
wowanej kuchni, która regionalne przepisy łączy 

z nutką autorskiej inwencji, ale też unikatowych produk-
tów dostępnych w lokalu. Jednym z takich produktów jest 
znane od lat piwo marki Gdański Bowke. Do tej pory klien-
ci znali jego jeden rodzaj – jęczmienne butelkowane. W po-
łowie kwietnia restauracja poszerzy swoją ofertę do trzech 
rodzajów tego napoju. Będzie to klasyczne trio – jasne, 
ciemne i pszeniczne. Każde z nich komponować się będzie 
z tradycyjnymi daniami Szefa Kuchni Marcina Faliszka.

Do piwa jasnego najbardziej pasuje wieprzowina. Po-
lecamy dwa flagowe dania, które idealnie współgrają ze 
złocistym napojem. Pierwsze to golonka pieczona, podla-
na piwem, na puree ziemniaczanym z kapustą i gotowanej 
wędzonce. Potrawa ta należy do tradycji polskiej kuchni, 
występuje również w odmianach regionów naszej okolicy 
– Kaszub i Kociewia. Wersja z kapustą typowa jest właśnie 

dla Kociewia. Drugim daniem jest jedno z głównych punk-
tów w wiosenno-letniej karcie Gdańskiego Bowke. To 
„Specjał Żeglarzy”, czyli chrupiące żeberka pieczone, ser-
wowane ze złocistymi kopytkami i słodko-kwaśną kapustą 
zasmażaną na wędzonce. 

Delikatność piwa pszenicznego świetnie sprawdzi się 
w połączeniu z daniami z ryb, których w Gdańskim Bowke 
jest pod dostatkiem. Piwo ciemne natomiast będzie współ-
grało z deserami. Możliwości połączeń piwa z jedzeniem 
jest naprawdę wiele. Przy wyborze doradzi wyśmienity 
i zawsze uśmiechnięty personel Gdańskiego Bowke. 
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BEER AT DINNER

Combining alcoholic beverages with meals was so far reserved for 
wines only. But regional beers enjoy growing recognition among 
connoisseur as well. In the middle of April, new types of beer will 
appear in Gdański Bowke. Check yourselves how they match 
dishes from the spring/summer menu.

Gdański Bowke Restaurant has always bet on uniqueness 
and localness. It concerns not only the food it serves, which 
combines regional recipes with a tone of individual cre-
ativity, but also unique products available on site. Known 
for years, Gdański Bowke beer is one of such products. 
So far, customers have known its one type: bottled barley 
beer. In the middle of April, the restaurant will extend its 
offer to three types of this beverage. It will be a classic trio: 
light, dark and wheat beer. Each of them will match tradi-
tional dishes prepared by Head Chef Marcin Faliszek.

Light bear goes well with pork. We recommend two 
flagship dishes that perfectly match that beer. The first 
one is roast pork knuckle with beer, served on potato pu-
ree with cabbage and cooked smoked bacon. The dish rep-
resents traditional Polish cuisine, and its varieties can be 
found in the nearby regions of Kashubia and Kociewie too. 
The one with cabbage is typical of Kociewie. The second 
dish is one of the main entries in the spring/summer menu 
of Gdański Bowke. “Sailors’ Delicacy” consists of crispy 
roast ribs served with golden potato dumplings and sweet 
and sour cabbage fried with smoked bacon.

The delicacy of wheat beer will perfectly match fish 
dishes, many of which are served in Gdański Bowke. Fi-
nally, dark beer goes well with desserts. There are many 
ways to combine beer with food. Qualified and always 
smiling, Gdański Bowke staff will help you choose your 
ideal combination. 

R
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GDAŃSKI BOWKE
ul. Długie Pobrzeże 11

80-888 Gdańsk
tel. +48 58 380 11 11

info@gdanskibowke.com

ŁĄCZENIE TRUNKÓW Z POSIŁKAMI DO TEJ PORY 
ZAREZERWOWANE BYŁO DLA WIN. NA CORAZ WIĘKSZE 
UZNANIE KONESERÓW ZASŁUGUJĄ JEDNAK TAKŻE PIWA 
REGIONALNE. W POŁOWIE KWIETNIA W RESTAURACJI GDAŃSKI 
BOWKE POJAWIĄ SIĘ NOWE RODZAJE PIW. ZOBACZCIE, JAK 
SKOMPONUJĄ SIĘ Z DANIAMI Z WIOSENNO-LETNIEJ KARTY.
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by znaleźć się w Borach Tucholskich, nie musimy 
planować wielkiej eskapady. Ulokowany jedynie 
dziesięć minut od trasy A1 i  godzinę drogi od 

trzech dużych metropolii – Trójmiasta, Torunia i Bydgosz-
czy, Hanza Pałac Wellness & SPA to połączenie weekendu 
w lesie z wygodą i luksusem czterogwiazdkowego hotelu. 

Hanza Pałac jest idealnym miejscem na rodzinny wy-
poczynek Na gości czekają atrakcje dla małych i dużych: 
park linowy, małe zoo i wycieczki rowerowe. W ofercie 
znajdują się też zajęcia sportowe dla dorosłych: nordic wal-
king, stretching i aqua aerobic, z których mogą korzystać 
rodzice, podczas gdy ich dzieci pozostają pod opieką wy-
kwalifikowanych animatorów.

Będąc w Borach Tucholskich, warto rozejrzeć się po 
okolicy. Można skorzystać z pobliskiego spływu kajako-
wego nad rzeką Wdą – jedną z najbezpieczniejszych i naj-
wygodniejszych tras kajakowych w Polsce. Miłośnicy koni 
mogą odwiedzić mieszczącą się nieopodal stadninę.

Dopełnieniem relaksu na łonie natury będzie pobyt 
w strefie SPA. Baseny, kompleks saun, jacuzzi, czy wresz-
cie kojące zabiegi z profesjonalnymi kosmetykami ekolo-
gicznych szwedzkich marek – Picaut i Pevonia zregeneru-
ją nas w sposób, o którym dawno marzyliśmy. Hanza Pałac 
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Wellness & SPA słynie też z wyśmienitej restauracji. Sezo-
nowa karta i inspirowane otaczającą naturą dania regio-
nalne to ważna część autorskiej kuchni Tomasza Weltera.

Sposobów na spędzenie czasu w Pałacu jest wiele. Przy-
jedźcie i zainspirujcie się sami. 
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CHARMING STAY IN TUCHOLA FOREST

We are certainly very lucky to know that it is precisely Poland 
that enjoys so many uncontaminated areas, which delight 
everyone with their beauty. Thanks to Hanza Pałac, nature is 
closer than ever.

You do not have to plan a great expedition to find yourself 
in the Tuchola Forest. Located only ten minutes away 
from the A1 highway and an hour’s drive from three large 
metropolises – Tricity, Torun and Bydgoszcz – Hanza 
Pałac Wellness & SPA is a combination of a weekend in 
the forest with comfort and luxury of a four-star hotel. 

Hanza Pałac is a  perfect place for a  family rest. It 
features attractions for smaller and bigger guests: an 
adventure rope park, a mini zoo and bicycle rides. Its 
offer includes also sports activities for adults: Nordic 
walking, stretching and aqua aerobic, which are perfect 
for parents who can leave their children in the care of 
qualified animators.

When in the Tuchola Forest, it is worth looking around. 
You can take a canoeing trip along the River Wda, one of 
the safest and most comfortable canoe trails in Poland. 
Those in love with horses can visit the nearby stud.

In order to complement your stay in the bosom of 
nature, you can visit the SPA zone. Swimming pools, var-
ious saunas and finally soothing treatments with the use 
of professional eco-friendly cosmetics by Swiss brands 
Picaut and Pevonia will make you recover in a way you 
have long dreamt about. Hanza Pałac Wellness & SPA 
is also famous for its excellent restaurant. Its seasonal 
menu and regional dishes inspired by the surrounding 
nature are an important part of cuisine served by To-
masz Welter.

There are many ways to spend your time in Hanza 
Pałac. Come and find inspiration yourself. 
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HANZA PAŁAC
Rulewo 13, 86-160 Warlubie

tel: +48 52 320 90 94
recepcja@hanzapalac.pl

www.hanzapalac.pl

WIOSNĄ MOŻEMY POCZUĆ SIĘ JAK PRAWDZIWI 
SZCZĘŚCIARZE, WIEDZĄC, ŻE TO WŁAŚNIE W POLSCE 
MAMY TAK WIELE NIESKAŻONYCH TERENÓW, KTÓRE 
CIESZĄ SWOIM PIĘKNEM. DZIĘKI PAŁACOWI HANZA 
NATURA JEST BLIŻSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Hanza Pałac Wellness & SPA

UROKLIWY 
WYPOCZYNEK
W BORACH 
TUCHOLSKICH





ie chcę tu nadmiernie krytykować 
naszego systemu edukacji, który 
i tak wyróżnia się pozytywnie na tle 

innych, europejskich i światowych modeli 
przygotowywania młodych ludzi do życia 
i pracy. Mimo tego jest jeden aspekt, na któ-
ry nie kładzie się moim zdaniem wystarcza-
jącego nacisku – jest nim praca zespołowa. 
Od początku sami odrabiamy lekcje, sami 
rozwiązujemy zadania i – choć zdarzają się 
lekcje, na których młodzież musi współpra-
cować – wciąż są one zbyt rzadkim zjawi-
skiem. A przecież w dorosłym życiu, w pra-
cy zawodowej prawie wszystko opiera się 
na pracy zespołowej. Jeśli chcemy myśleć 
o sukcesie w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 
musimy być graczami zespołowymi. Jeśli 
pracownicy jakiejś firmy chcą zrealizować 

mniejszy lub większy projekt – muszą się 
miedzy sobą efektywnie komunikować, 
dzielić zadaniami i odpowiedzialnością, in-
nymi słowy – współpracować. Jedna osoba 
nie jest fizycznie w stanie podołać wszyst-
kim zadaniom.

Sport świetnie rozwija umiejętności pra-
cy w zespole. Jako sportowiec, który zaanga-
żował się w biznes wiem doskonale, o czym 
piszę. Pomyślicie Państwo: „Zaraz, zaraz, 
przecież w sporcie, zwłaszcza w żeglarstwie 
na niewielkich jednostkach, też się konkuru-
je i każdy zawodnik walczy o swój medal in-
dywidualnie”. To fakt, ale zanim zawodnik 
pomyśli o medalu, przechodzi wiele lat szko-
lenia. Podczas treningów i zgrupowań pra-
cuje z trenerem i zespołem. Ci bardziej do-
świadczeni udzielają cennych wskazówek, 
młodsi – zarażają zapałem do pracy i chętnie 
wysłuchują, co my mamy do powiedzenia. 
To niezwykły mechanizm – współpraca na 
etapie przygotowania przekuwa się na suk-
ces indywidualny. Umiejętności i cechy cha-
rakteru każdego członka zespołu wydatnie 
wpływają na finalny efekt. Każdy w drużynie 
powinien zajmować się tym, z czym najlepiej 
sobie radzi i do czego ma największe predys-
pozycje oraz talent, pozostając jednocześnie 
w stałej komunikacji z pozostałymi członka-
mi grupy. Tak pracują sportowcy, tak pracu-
jącą przedsiębiorcy. 
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ALL FOR ONE, ONE FOR ALL!

Who does not know that old saying? It could 
seem an obvious thing: loyalty, teamwork and 
joint effort are values thanks to which we can 
achieve much more in a much shorter time. But 
starting from our childhood, the school and our 
parents teach us that we should act alone and 
count mainly on ourselves.

I do not want to criticise the Polish educa-
tion system too much, which actually stands 
out positively against other European and 
world models of preparing young people to 
life and work. But there is one aspect that re-
ceives – in my opinion – insufficient atten-
tion. What I mean is teamwork. From the 
very beginning, we do our homework and 
solve various tasks alone. And although les-
sons that demand group work from young 
people happen, they are still not frequent 
enough. And yet in adult and professional 
life, almost everything is based on team-
work. If you want to think about success in 
running your own business, you have to be 
a team player. If employees of some compa-
ny want to implement a smaller or bigger 
project, they need to communicate effec-
tively and share duties and responsibility. 
In a word, they have to cooperate. One per-
son is not physically able to cope with all 
assignments.

Sport is a perfect way to develop group 
work skills. As a sportsman who committed 
himself to business I know very well what 
I am writing about. You will probably think, 
“Wait a  moment, competition is present 
in sport as well, especially in yachting on 
small vessels, and each competitor fights 
for his medal individually.” It’s true, but be-
fore the competitor thinks about a medal, 
he goes through many years of training. 
He cooperates with his coach and the team 
during exercises and training camps. The 
more experienced ones offer precious ad-
vice, and the younger ones infect others 
with their enthusiasm for work and listen 
attentively to what we have to say. It is 
a  unique mechanism: cooperation in the 
preparatory phase translates into individu-
al achievements. The abilities and features 
of character of each group member have 
a considerable influence on the final result. 
Everyone in the team should be respon-
sible for what he does best and towards 
what he has the biggest predispositions 
and talent and at the same time remain in 
constant communication with other group 
members. This is how sportspeople and 
business people work. 
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KTO Z NAS NIE ZNA TEGO STAREGO PORZEKADŁA? WYDAWAĆ 
BY SIĘ MOGŁO, ŻE TO KWESTIA OCZYWISTA – LOJALNOŚĆ, 
PRACA W ZESPOLE I WSPÓLNY WYSIŁEK – TO WARTOŚCI, 
DZIĘKI KTÓRYM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ ZNACZNIE WIĘCEJ, 
W ZNACZNIE KRÓTSZYM CZASIE. A JEDNAK OD NAJMŁODSZYCH 
LAT SZKOŁA I RODZICE UCZĄ NAS, ŻE POWINNIŚMY DZIAŁAĆ 
W POJEDYNKĘ I LICZYĆ PRZEDE WSZYSTKIM NA SIEBIE.

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JEDEN 
ZA WSZYSTKICH, 
WSZYSCY 
ZA JEDNEGO!
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MNIEJ 
ZNACZY
WIĘCEJ

Dlaczego moda? Wszak z wykształcenia jesteś 
psychologiem biznesu.
Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu, ale duszę 
artysty miałam od zawsze. Świadomie wybrałam taki, 
a nie inny kierunek studiów, ponieważ moje zainteresowa-
nia nigdy nie ograniczały się tylko do jednej pasji – mody. 
Jest wiele dziedzin, które mnie pociągają i pozwalają posze-
rzać horyzonty. By zdobyć narzędzia potrzebne do zawodu 
projektanta szkoliłam się pod okiem świetnych konstruk-
torek w szwalni, w której szyje się garnitury na miarę.

Kierunek studiów raczej nie zaszkodził ci w tworzeniu 
własnej marki. Dzisiaj będąc projektantem trzeba być 
zręcznym w obu sferach – zarówno artystycznej, jak 
i  biznesowej.
Psychologia biznesu to dziedzina, której znajomość poma-
ga w relacjach międzyludzkich, sprawnym i umiejętnym 
zarządzaniu zespołem, w moim przypadku zarządzaniu 
produkcją w małej szwalni, która nie ogranicza się tylko do 
moich autorskich projektów. Realizujemy również zamó-
wienia z zakresu projektów i produkcji ubrań dla różnych 
marek odzieżowych.

Twoja marka funkcjonuje na rynku od paru lat. 
Co było najtrudniejsze na etapie jej tworzenia?
Fakt, że modę sprowadza się do tego, by kreować ją nie 
przez potrzeby konsumentów i własną wizję, lecz przez 
z  góry zaplanowany rezultat finansowy. Ostatecznie 
wszystkie te „dobre rady” paradoksalnie stają się najwyż-
szą przeszkodą do przejścia na początku drogi młodego 

TEKST Lena Majchrzak ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

projektanta, bo z góry narzucają nam określony plan biz-
nesowy. Powinna liczyć się przede wszystkim wyobraźnia, 
ciężka praca i dbałość o szczegóły.

A z czym musisz zmagać się dzisiaj?
Nie traktuję już pracy związanej z modą w kategorii zma-
gania się. Małe trudności zawsze się pojawiają, niezależ-
nie od etapu na jakim jest marka. To jest to motywujące 
i wpisane w cały proces tworzenia. Pozostaje pytanie, jak 
można sobie z nimi poradzić. Trudności to wyzwania, 
szczególnie kiedy pojawiają się na samym początku, póź-
niej postrzega się je już jako sprzymierzeńca w realizacji 
obranego celu.

Czy jest coś czego według ciebie brakuje na polskim 
rynku mody?
Brakuje przede wszystkim rzetelnej oceny nowych marek 
na rynku. Jest wielu utalentowanych projektantów, któ-
rych się pomija w dyskusjach i promocji, bo nasze polskie 
środowisko modowe jest mocno hermetyczne.

Co najbardziej kręci cię w projektowaniu? 
Upatruję w niej siłę, dzięki której mogę kreować siebie 
i swoje otoczenie.

Kiedy robiłam research na twój temat przygotowując 
się do wywiadu znalazłam o tobie bardzo niewiele 
informacji. Czy ta swego rodzaju medialna 
enigmatyczność to świadomy wybór?
Zawsze starannie dobieram środowisko, w  którym chcę 
realizować promocję marki, chętnie udzielam informacji 
na tematy związane z życiem tylko zawodowym. Teraz 
projektanci zaczynają być celebrytami, a mnie ta droga 
nie interesuje.

W jaki sposób określiłabyś swój design? Minimalizm, 
puryzm i pewnego rodzaju sterylność oraz dyskrecja to 
słowa-klucze każdej twojej kolekcji.
Ubraniami, które tworzę, staram się jak najwierniej ilu-
strować definicję mody opartą na dwóch filarach: sztuka 
i użytkowość. Czasami zdarza się, że kładąc akcent tylko 
na jedną z tych dwóch składowych, niebezpiecznie prze-
chylamy szalę i gubimy równowagę projektu. W bieżącej 
pracy nad kolekcją inicjalnym elementem jest zawsze kon-
cept artystyczny, ale jeśli chcę by moi odbiorcy czuli się do-
brze w kreacjach przeze mnie proponowanych to właśnie 
użyteczność kształtuje finalną formę stroju. Zasadniczą 
osią wszystkich kolekcji, na której koncentruje się oko, jest 
jakość, prostota i funkcjonalność.

Jak przebiega cały proces tworzenia kolekcji? 
Od pomysłu do jego realizacji?
Architektura i materiały to fundamenty w tworzeniu każ-
dej kolekcji. W projektach często pojawiają się surowe wy-
kończenia i charakterystyczne kąty ostre, a całość zamyka 
się w – priorytetowej w mojej ocenie – funkcjonalności. 
Bardzo ważny element, a wręcz punkt wyjścia w pracy nad 
kolekcją, stanowią dla mnie same tkaniny – eleganckie, 
wysokogatunkowe, podkreślające czystość i gładkość for-
my. Kiedy mam już w głowie sprecyzowaną wizję sylwetek, 
dobieram szczegółowo materiały do tworzenia konstrukcji 
i poszukiwania tej właściwej formy. 

M N I E J  Z N A C Z Y  W I Ę C E J

POLA RUDNICKI WYTRWALE PODĄŻA SWOJĄ DROGĄ. DROGĄ 
MINIMALIZMU I CZYSTEJ FORMY. POSIADA JASNĄ, KONKRETNĄ 
WIZJĘ TEGO, CO ROBI I DLA KOGO. OSZCZĘDNIE ROZPORZĄDZA 
SWOIM MEDIALNYM WIZERUNKIEM, LECZ BRAK ROZGŁOSU NIE 
PRZESZKADZA JEJ KONSEKWENTNIE, CO SEZON, PROPONOWAĆ 
SWOIM KLIENTKOM NOWYCH KOLEKCJI POWSTAJĄCYCH 
W KONKRETNEJ MYŚLI ESTETYCZNEJ, STONOWANYCH W FORMIE, 
BUDOWANYCH NA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI MATERIAŁACH.
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ENGLISH

LESS IN THE NEW MORE

Pola Rudnicki follows her own path persistently. The path of 
minimalism and pure form. She has a bright, specific vision of 
what she does and for whom. She economically manages her 
media image, and yet lack of publicity does not prevent her 
from offering new collections to her clients consistently, every 
season; collections that are designed according to a specific 
aesthetic thought, subdued in form and based on superior 
quality materials.

Why fashion? After all, you are a psychologist by 
education.
I am a business psychologist by education, but I have 
always had the soul of an artist. I have knowingly select-
ed such a field of study because my interests have never 
been limited to one passion only, that is fashion. There 
are many fields which I find attractive and which open 
up new horizons for me. In order to obtain tools neces-
sary for my work as a designer, I underwent training un-
der the tutelage of designers in a tailor’s shop that sells 
custom-made suits.

But the field of study did rather help you in creating 
your own brand. After all, a designer has to be nimble in 
both spheres: art and business as well.
Knowledge of business psychology helps in interpersonal 
relationships and skilful and professional team manage-
ment, in my case management of production in a small 
sewing room which does not limit itself to my designs only. 
We carry out orders for designs and produce clothes for 
various clothing brands too.

Your brand has been present on the market for several 
years. What was the most difficult element of its 
establishment?
The fact that fashion comes down to production not in 
response to consumers’ needs and in according with 
one’s own vision but in response to a certain financial 
result planned in advance. Ultimately, all the “good 
advice” paradoxically becomes the biggest obstacle at 
the beginning of young designers’ careers because it im-
poses a specific business plan on us beforehand. What 
should count most of all is imagination, hard work and 
attention to detail.

And what do you have to struggle with today?
I do not consider my fashion-related work as struggle. 
Small difficulties always happen, regardless of the stage 
the brand is at. It is motivating. They are a part of the whole 
process of creation. The question is how you can cope with 
them. Difficulties are challenges, especially when they 
arise at the very beginning. Later, you start considering 
them allies in pursuing your goals.

Is there anything the Polish fashion market lacks in your 
opinion?
It lacks first of all honest assessment of new brands on 
the market. There are many talented designers who are 
ignored in discussions and promotion because our Polish 
fashion environment is very hermetic.

KO B I E TA ,  D L A  K T Ó R E J 
P RO J E K T U J E  P O L A 

RU D N I C K I  M A  K L A S Ę  I   J E S T 
W Y M AG A JĄC A .  D Z I Ę K I  T E M U 
TA K Ż E  JA  O C Z E K U J Ę  W I Ę C E J 

O D  S I E B I E ,  A   T O  P O D N O S I 
S TA N DA R D  M O J E J  P R AC Y. 

Skoro już przy materiałach jesteśmy – 
w minimalistycznym stylu ważną rolę odgrywa jakość 
tkanin, a ty do do tworzenia swoich ubrań używasz 
wyłącznie tych z najwyższej półki.
Materiały, z których szyję, to najczęściej wełny, krepy 
jedwabne czy skóry naturalne, które kupuję ze sprawdzo-
nych źródeł. Dobre oko zawsze dostrzeże szlachetność 
tych włoskich tekstyliów, która przesądza o ekskluzywno-
ści nawet najprostszej w formie sukienki czy płaszcza.

Wielu ludzi utożsamia powstawanie kolekcji wyłącznie 
z rolą projektanta, a przecież pracuje nad nią często cały 
sztab zdolnych ludzi.
Mam to szczęście, że posiadam swoją szwalnię, gdzie mogę 
realizować miedzy innymi swoje autorskie projekty i pro-
jekty dla innych marek modowych. Mój zespół to bardzo 
zdolne osoby, które rozumieją moje poczucie smaku i wie-
dzą jaki efekt końcowy chcę uzyskać. Są profesjonalni 
i dbają o każdy szczegół.

Charakterystyczna dla twoich kolekcji jest pewna 
płynność sylwetek – każdy kolejny sezon stanowi jakby 
kontynuację poprzednich.
Zasadniczo hołduję ponadczasowemu nurtowi minima-
lizmu, w którym czuję się dobrze zarówno ja sama, jak 
i moje klientki. Wszystkie kolekcje, które stworzyłam 
dotychczas, są bardzo zbliżone w formie, a różnicuje je 
jakiś szczegół, sposób wykończenia i rodzaj użytej tkani-
ny. Większość sylwetek to modele oversize, które świetnie 
wyglądają – paradoksalnie – na każdej figurze.

Zdarzają ci się kooperacje z blogerkami modowymi. 
Bohaterką jednego z twoich lookbooków jest Dominika 
Ozimek, autorka bloga Movesfashion. Skąd taki pomysł?
Urzekła mnie jej naturalność i autentyczność. Dominika to 
piękna i mądra kobieta, która ma swoje pasje, talenty arty-
styczne, styl i klasę.

Kim jest klientka Poli Rudnicki? Definiujesz ją 
behawioralnie?
Kobieta, dla której projektuje Pola Rudnicki, ma klasę i jest 
wymagająca. Dzięki temu także ja oczekuję więcej od sie-
bie, a to podnosi standard mojej pracy. Uważam jednak, że 
opis grupy docelowej w branży modowej w dzisiejszych cza-
sach jest zbędny. Kobiety lubią bawić się stylem, czasami 
nieświadomie ulegają trendom i co sezon prezentują inny 
styl – gust klientek jest bardzo dynamiczny. Moje klientki 
łączy na pewno jedna cecha. Jest to wrażliwość na jakość. 



What, colloquially speaking, turns you on in 
designing?
I find strength in it, thanks to which I can cre-
ate myself and my surroundings.

When I was doing research on you to 
prepare for the interview, I found very little 
information. Is that media enigmaticality 
a deliberate choice?
I always carefully select the environment in 
which I want to promote my brand, and I am 
willing to share information only on my pro-
fessional life. Today, designers try to be celeb-
rities, but I am not interested in such a path.

How would you describe your design style? 
Minimalism, purism, a kind of sterility and 
discretion are keywords of each of your 
collections.
With the clothes I create, I try to illustrate as 
accurately as possible the definition of fashion 
based on two pillars: art and functionality. It 
sometimes happens that we emphasise only 

one of the two and as a result dangerously tilt 
the scale and lose the balance of the design. 
Each work on a collection begins with an artis-
tic concept, but if I want my clients to feel good 
in the creations I offer, it is precisely functional-
ity that shapes the final form of the outfit. Qual-
ity, simplicity and functionality are the basis 
for all collections. It is they that eyes focus on.

You sometimes cooperate with fashion 
bloggers. Dominika Ozimek, the author of 
movesfashion.com, is the hero of one of your 
lookbooks. Where did the idea come from?
I was enchanted by her naturalness and au-
thenticity. Dominika is a clever and beautiful 
woman who has her passions, artistic talents, 
style and class.

How does the whole process of working 
on a collection look? From the idea to its 
implementation?
Architecture and materials are the founda-
tions for each collection. What often appears 
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in my designs are austere trimmings and 
characteristic sharp angles, everything en-
capsulated in functionality, which is a top pri-
ority to me. There is one more very important 
element or even a point of departure for my 
work on each collection: fabrics. They should 
be elegant, of top quality and emphasise the 
purity and smoothness of form. When I al-
ready have a specific vision of silhouettes in 
my mind, I  carefully select materials and 
focus on creating the structure and looking 
for the right form.

Since we are on the subject of materials, 
their quality is of great importance in 
minimalism. When you produce your 
clothes, you use only top-quality fabrics.
The materials I use most often include wool, 
crêpe and natural leather, which I buy from 
verified sources. A keen eye will always no-
tice the nobleness of Italian textiles, which 
determines their exclusivity, even the sim-
plest one in the form of a dress or coat.

Many people identify the production of 
a collection with the role of the designer 
only, and yet it is often a whole team of 
talented people that work on it.
I  am lucky to have my own sewing room 
where I can realise my own designs and de-
signs for other fashion brands. My team con-
sists of very bright people who understand 
my sense of taste and know what final effect 
I would like to achieve. They are profession-
als who pay attention to every detail.

There is a certain fluidity of silhouettes 
that characterises your collections: each 
new season is as if continuation of the 
previous ones.
I basically follow the timeless trend of mini-
malism, which makes both me and my clients 
feel good. All collections I have so far created 
are very similar in form. What differentiates 
one from another is some detail, trimming or 
the type of fabric used. Most silhouettes are 
oversize models which, paradoxically, look 
great on every figure.

Who are Pola Rudnicki’s clients? Do you 
define them behavioristically?
Women for whom Pola Rudnicki designs 
have class and are demanding. As a result, 
I expect more from myself, which improves 
the standard of my work. But I think that it 
is not necessary to describe target groups in 
fashion today. Women like to play with styles. 
They sometimes unconsciously follow trends 
and present a different style every season. 
Their taste is very dynamic. But there is one 
thing my clients have in common. It is sensi-
tivity to quality.  
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MODELKA / MODEL:  
Maria Denysenko

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Aga Brudny 

ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHS 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

STYLIZACJA / STYLING: 
Pola Rudnicki 

WŁOSY / HAIR   
Mateusz Mojsak / Mojsak Hair
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www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl

facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



?

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

Rabat 15% na rezerwację w okresie od 01.04.2016 – 30.04.2016 po wpisaniu 
kodu rabatowego do systemu rezerwacji online o treści #PLG. Rezerwacja 
miejsca parkingowego on-line na stronie internetowej 
www.airport.gdansk.pl

Drivers delivering passengers to the airport in Gdansk can use a car park located in 
front of the terminal which offers free stops of up to 10 minutes. 

Enter the discount code #PLG in the online booking system and get a 15% 
discount on bookings from 01 April 2016 to 30 April 2016. The online parking space 
booking system is available on www.airport.gdansk.pl

BEZPŁATNA STREFA KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY ZONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

• komfortowa odprawa na 24 godziny przed odlotem (do 3 godzin przed odlotem 
dla pasażerów z bagażem rejestrowanym* i do 4 godzin dla pasażerów z bagażem 
rejestrowanym linii WizzAir

• 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

 

• 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 

• 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

  

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSY 
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

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 www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

PRAGA
RADOM



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

PRAGA
RADOM

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 WIZZAIR EXCHANGES LÜBECK 
FOR HAMBURG
WizzAir, one of the biggest low-cost airlines in Europe, changes 
one of the destinations of its flights from Gdansk. Instead of 
Lübeck, we will go to Hamburg. The change comes into force on 
17 April. It means that the carrier will continue its connection to 
northern Germany. Flights to the new destination will take place 
four times a week; prices start already from PLN 79.

NEW CONNECTION FROM 
GDANSK TO RADOM
A  new domestic flight is launched in April. Passengers will be 
able to fly from Gdansk Lech Walesa Airport to Radom. The of-
fer comes from SprintAir, a company famous mainly for charter 
and cargo flights. Saab 340 aircraft will fly once a week. Each of 
them features 33 seats for passengers.

WIZZAIR ZAMIENIA LUBEKĘ NA 
HAMBURG
WizzAir, jedna z największych niskokosztowych linii lotniczych 
w Europie, zmienia kierunek lotu z Gdańska. Zamiast do Lube-
ki polecimy do Hamburga. Zmiana wchodzi w życia z dniem 17 
kwietnia. Oznacza to, że przewoźnik będzie nadal realizował 
połączenie do północnych Niemiec. Loty na nowym kierunku 
odbywać się będą cztery razy w tygodniu, a ceny rozpoczynają 
się już od 79zł.

NOWE POŁĄCZENIE Z GDAŃSKA 
DO RADOMIA
W kwietniu otwarte zostanie nowe połączenie krajowe. Z Lotni-
ska Gdańsk im. Lecha Wałęsy będzie można polecieć do Rado-
mia. Za ofertą stoi polska firma SprintAir, znana głównie z czar-
terów pasażerskich i towarowych. Samoloty Saab 340 będą latać 
raz w tygodniu. W samolotach tego typu przewidziane są 33 miej-
sca dla pasażerów.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



GDZIE TO JEST?
W zachodniej części Szkocji, nad rzeką Clyde.

JAK DOJECHAĆ?
Z Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy bezpośrednim lotem linii WizzA-
ir w nieco ponad godzinę.

CIEKAWOSTKI
Ludność Glasgow stanowi większość populacji Szkocji. Z tejże popu-
lacji wywodzą się: Adam Smith, jeden z pierwszych badaczy kapitali-
zmu, Mark Knopfler, lider legendarnego Dire Straits czy zespoły Pri-
mal Scream i Franz Ferdinand.

WARTO ZOBACZYĆ
Katedra św Mungo, średniowieczna świątynia, w której znajduje się 
krypta patrona Glasgow. Funkcjonuje do dziś pod zwierzchnictwem 
Kościoła Szkocji.

George Square, czyli ścisłe centrum Glasgow. Plac upstrzony jest 
aż trzynastoma pomnikami, a wokół mieszczą się reprezentacyjne bu-
dynki, jak choćby City Chambers, czyli Miejska Izba Handlowa.

Muzeum i Galeria Sztuki Kelvingrove to najstarsze muzeum w 
Szkocji, gdzie mieści się jeden z najliczniejszych zbiorów militariów i 
rękodzielnictwa w całej Europie. To też pokaźne zbiory malarstwa.

Glasgow School of Art, założona w połowie XIX w. szkoła artystycz-
na, której budynek stanowi jedno z najciekawszych rozwiązań archi-
tektonicznych w mieście.

Centrum Naukowe, obowiązkowa atrakcja Glasgow. Dzieli się na 
centrum handlowo-naukowe, Wieżę Glasgow i kino IMAX. 

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Tabletki na kaca, bo Glasgow to także miasto pubów i destylarni 
Whisky, których grzech nie odwiedzić.

EN  GLASGOW
THE BIGGEST CITY IN SCOTLAND AND THE THIRD BIG-
GEST ONE IN THE UNITED KINGDOM. IT CAN BOAST 
THINKERS WHO ALTERED THE COURSE OF HISTORY, AT 
LEAST SEVERAL WORLD-FAMOUS MUSICIANS, A POPU-
LAR FOOTBALL CLUB AND A MULTITUDE OF INTERESTING 
MONUMENTS.

WHERE IS IT?
In the western part of Scotland, on the River Clyde.

HOW TO GET THERE?
Directly from Gdansk Lech Walesa Airport with WizzAir in a  bit 
more than an hour.

INTERESTING FACTS
The inhabitants of Glasgow constitute the majority of Scotland’s 
population. The population is represented by: Adam Smith, one 
of the first researchers of capitalism, Mark Knopfler, the lead sing-
er for Dire Straits, and such bands as Primal Scream and Franz 
Ferdinand.

WORTH A VISIT
The Cathedral of Saint Mungo, a  medieval temple with the crypt 
of the patron saint of Glasgow. It has been operating to this day as 
a part of the Church of Scotland.
George Square, that is the very centre of Glasgow. The square is 
covered with thirteen monuments and surrounded by representa-
tive buildings, for example the City Chambers.

The Kelvingrove Art Gallery and Museum is the oldest museum 
in Scotland, which exhibits one of the richest collections of arms 
and armour and handicraft in the whole Europe. It also displays ex-
tensive painting collections.

The Glasgow School of Art, established in the mid-19th centu-
ry, is one of the most interesting architectural solutions in the city.

Science Centre is a must for every visitor to Glasgow. 
It is divided into the Science Mall, Glasgow Tower and an 
IMAX cinema.

WHAT TO TAKE?
Hangover pills because Glasgow is also the city of pubs and whisky 
distilleries, which are definitely worth a visit.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com
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GLASGOW
NAJWIĘKSZE MIASTO W SZKOCJI, TRZECIE 
W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE. MOŻE POSZCZYCIĆ 
SIĘ MYŚLICIELAMI, KTÓRZY ZMIENILI BIEG HISTORII, 
PRZYNAJMNIEJ KILKOMA ŚWIATOWEJ SŁAWY 
MUZYKAMI, ZNANYM KLUBEM PIŁKARSKIM 
I MNÓSTWEM CIEKAWYCH ZABYTKÓW.



ejście do sali sortowni bagaży ma w sobie coś symboliczne-
go. Jej ściana jest granicą między strefą ogólnodostępną, 
a zastrzeżonym terenem lotniska, na który można wejść 

tylko za okazaniem odpowiedniej przepustki poprzedzonej kontrolą 
bezpieczeństwa. Sama sortownia potrafi wprowadzić w niezłe zakłopo-
tanie, bo wszystko wydaje się być tam w ciągłym ruchu, jak w ulu. Po ta-
śmach śmigają bagaże, które są odbierane i załadowywane dalej przez 
pracowników. Cały system jest dopięty na ostatni guzik i aż przyjemnie 
jest na to wszystko patrzeć. Obsługą bagaży zajmują się przedstawicie-
le firm Welcome Airport Services oraz LS Airport Service. Tym razem 
moim przewodnikiem po meandrach tej dobrze naoliwionej maszyny 
był Mariusz Sikorski – koordynator sortowni pracujący w firmie Welco-
me Airport Services. Zarządza on całą ekipą ludzi przeszkolonych do 
tego, aby bagaże podróżnych trafiły tam gdzie należy. W skład obsługi 
sortowni wchodzi dwadzieścia pięć osób, w tym pięciu brygadzistów. 
Cały zespół obecny jest na lotnisku od 4:00 do 01:00 dnia następnego. 

Tekst i zdjęcia: Kajetan Kusina
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POZNALIŚCIE JUŻ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ODPRAWĘ PASAŻERÓW NA 
LOTNISKU, A TAKŻE SYSTEM, KTÓRYM PODRÓŻUJĄ WASZE BAGAŻE. CZAS WIĘC 
BYŚCIE DOWIEDZIELI SIĘ JAK WYGLĄDA PRACA EKIPY OBSŁUGUJĄCEJ SAMĄ 
SORTOWNIĘ BAGAŻOWĄ.

Jakie zadania wykonują w  sortowni odlotowej? Bagaże z  chec-
k-inu transportowane są wózkami i  automatycznie segregowane 
na zrzutniach, skąd pracownicy przepakowują je na dedykowane 
odpowiednim samolotom przyczepki. Oddanie bagaży zostaje po-
twierdzone poprzez zeskanowanie kodów z  doczepionych nakle-
jek. W ten sposób uzyskuje się gwarancję, że dany pakunek opuścił 
sortownię w prawidłowy sposób. W wypadku bagaży nadgabaryto-
wych potrzebne jest dokładne sprawdzenie ich zawartości przez od-
powiednie służby. Po tym wszystkim bagaże przekazywane są pod 
opiekę pracowników sekcji płytowej, która transportuje i ładuje ba-
gaże do samolotu. 

A  jak ma się sprawa z  bagażami przylatującymi? Te są najpierw 
sprawdzane przez celników i dopiero potem trafiają na stanowiska wy-
ładowcze w bagażowni. Pracuje w niej zazwyczaj ekipa składająca się 
z trzech osób obsługujących kilka stanowisk pozwalających na równo-
ległe rozładowywanie kilku lotów.

SORTOWNIA



Jest to praca, która może nie jest skomplikowana logistycznie, 
ale wymaga bardzo dużej krzepy i odpowiednich technik pracy. Ba-
gaże często bywają bardzo ciężkie lub uszkodzone, co nie raz może 
skończyć się na zranieniu lub porwaniu ubrań pracowników. Co cie-
kawe najczęstszym powodem przestojów w pracy jest niecierpliwość 
pasażerów, którzy bez potrzeby naciskają grzybek bezpieczeństwa 
w oczekiwaniu na swój pakunek. W tym momencie cały system za-
trzymuje się i trzeba czekać na techników, którzy sprawdzają zgło-
szenie alarmowe i ponownie wprawią go w ruch. W ten sposób za-
miast dostać swój bagaż szybciej, nadgorliwy pasażer skazuje siebie 
i innych na dodatkowe oczekiwania.

Poznaliście już całą drogę, jaką przechodzi bagaż od momentu 
check-inu aż do ponownego odebrania po wylądowaniu samolotu. 
To skomplikowany system, który wymaga pracy wielu profesjonali-
stów wspomaganych przez zaawansowaną technologię. Następnym 
razem, kiedy będziecie martwili się o los swoich bagaży, to pomyśl-
cie o wszystkich osobach, które dbają by nic mu się nie stało. Może-
cie lecieć spokojnie.

EN  SORTING AREA

YOU HAVE ALREADY READ ABOUT PEOPLE RESPONSIBLE 
FOR THE CHECK-IN PROCEDURE AND THE SYSTEM THAT 
ENSURES YOUR BAGGAGE IS TRANSPORTED TO THE 
AIRCRAFT. IT IS TIME YOU LEARNED SOMETHING ABOUT 
THE TEAM WORKING IN THE BAGGAGE SORTING AREA 
ITSELF.

There is something symbolic in entering the baggage sorting room. Its 
wall is a border between the public part of the airport and its restricted 
area, which can be entered only after showing the right pass and under-
going a security check. The sorting area itself can embarrass each new 



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

visitor: everything seems to be always on the go here, like in a bee-
hive. Suitcases move quickly on the belts and in the end are picked 
up and loaded by the employees. It is a pleasure to watch the whole 
system work so impeccably. Baggage is handled by representatives 
of Welcome Airport Services and LS Airport Service. This time, 
I am guided through the intricacies of this perfectly oiled machine 
by Mariusz Sikorski, Sorting Area Manager at Welcome Airport Ser-
vices. He manages a whole team of people whose job is to make sure 
passengers’ suitcases are sent where they should. The team working 
in the sorting area consists of twenty-five people, including five fore-
men. The whole crew is present at the airport from 4:00 am to 1:00 
am on the following day. 

What are their tasks in the departure sorting area? Baggage from 
check-in stands is transported on trolleys and automatically sorted 
in chutes, from which airport employees transfer them to trailers 
dedicated to specific aircraft. The fact that a given suitcase is hand-
ed over to the trailer is confirmed by scanning codes from labels at-
tached to the baggage. It is a proof that the suitcase has left the sort-
ing area in the right way. The content of oversized suitcases has to 
be additionally and thoroughly checked by the right services. After 
all that, the baggage is left in the care of the apron area team, whose 
members transport the baggage and load it into the aircraft. 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres 
 

podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,  

• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy  

• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• 

• 
• 

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

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

What about the arriving baggage? It is first checked by customs 
officers and only then lands in unloading stands in the baggage 
area. Its team usually consists of three people working on several 
stands that enable to simultaneously unload several flights.

The job might not be logistically complicated, but it demands 
very strong hands and the use of the right techniques. Suitcases are 
often very heavy or damaged, and employees might get hurt or tear 
their clothes. What is interesting is that the most common reason 
for work stoppages is the impatience of passengers who unneces-
sarily push the safety button when they wait for their baggage. In 
such cases, the whole systems stops, and the team has to wait for 
technicians, who will analyse the problem and set the system back 
in motion. This way, instead of receiving their suitcase earlier, the 
overeager passengers dooms themselves and others to an even lon-
ger waiting time.

You have already become familiar with the whole process each 
baggage undergoes from the moment of the check-in until it is re-
ceived after the plane lands. It is a complex system that demands 
effort from many professionals supported by advanced technolo-
gy. Next time you feel worried about your baggage, think about all 
those people who see to it that it remains safe and secure. Just relax 
and enjoy your flight.



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




