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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

KASIA
WARNKE

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, marzyciel. Choć 
większość zna go jako żeglarza 
i mistrza olimpijskiego, ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesme-
nem, inwestorem i społecznikiem. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną 
poprzeczkę.

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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NIE UCIEKAŁ, LECZ WYJECHAŁ, ABY SPEŁNIAĆ MARZENIA. EMIGRACJA 
DAŁA MU ROZGŁOS ORAZ OSCARA, ALE TAKŻE BEZLITOŚNIE 
POZOSTAWIŁA MENTALNIE GDZIEŚ POŚRODKU OCEANU. DLA POLAKÓW 
AMERYKAŃSKI, DLA AMERYKANÓW POLSKI – TAK JAK JEGO MUZYKA, 
KTÓREJ TRUDNA DO ZDEFINIOWANIA NARODOWOŚĆ BYŁA BILETEM 
DO SUKCESU W ŚWIECIE KOMPOZYTORSKIM. DZIŚ JAN A.P. KACZMAREK 
TWORZY NA OBU KONTYNENTACH, CORAZ CZĘŚCIEJ KIERUJĄC 
SENTYMENT KU POLSCE. SWOJĄ WIZJĘ TEGO, JAK BRZMI EMIGRACJA, 
PRZEDSTAWIA W WIDOWISKU „EMIGRA – SYMFONIA BEZ KOŃCA”, 
STWORZONYM WE WSPÓŁPRACY Z MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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Tuż przed premierą widowiska „Emigra 
– Symfonia bez końca” spotykamy 
się w gdyńskim Muzeum Emigracji. Co 
mogłoby być osobistym eksponatem 
pańskiej emigracji?
Mój instrument – Fidola Fischera – który po-
jechał do Ameryki i właściwie poza paroma 
epizodami tam nie zaistniał. Pokazałem go 
tylko raz, na zdjęciu. Polski operator Jacek 
Laskus zrobił zdjęcie do książki „Hollywood. 
PL”, gdzie stoję z  moją Fidolą na szczycie 
Walt Disney Concert Hall, budynku filhar-
monii w Los Angeles. I to jest taki symbol 
emigracji kogoś, kto wziął ze sobą najbliższy 
mu instrument, a nowy świat sprawił, że jego 
nowym instrumentem stała się orkiestra 
symfoniczna. Ten instrument jest oczywi-
ście cenną pamiątką, ale nie jest już podsta-
wowym partnerem.

A prywatne muzeum życia i twórczości Jana 
A.P. Kaczmarka znalazłoby się tu, w Polsce, 
czy w Stanach Zjednoczonych?
Trzeba by sprowadzić mojego Steinwaya, na 
którym napisałem większość mojej muzyki. 
Bardzo mnie ciągnie do Polski, powoli spro-
wadzam tutaj różne przedmioty. I mimo, że 
duża część mojego życia zawodowego jest 
gdzieś tam za oceanem, to jednak Europa 
i Polska mają emocjonalną siłę przyciągania.

Jak brzmi emigracja? Czy ma melodię?
Emigracja jest jak szum morza. I ten szum 
oznacza tylko tyle, że emigrant musi słu-
chać. Musi się wsłuchać w rytm i tętno no-
wego miejsca. Jestem kompozytorem, więc 
umiem słuchać i słuchałem bardzo uważnie. 
Potem trzeba zacząć się komunikować. Te 
moje pierwsze akty komunikacji były dosyć 
odważne, bo działy się na terytorium bez-
piecznym – w teatrze Mark Taper Forum. 

To największy teatr w Los Angeles, który 
ma jednocześnie bardzo ciekawą, małą sce-
nę, gdzie robiło się dosyć eksperymentalne 
rzeczy. Wiele sztuk powstało tam od zera, 
potem szły w  wielki świat. Miałem wtedy 
szczęście napisać chyba piętnaście czy szes-
naście muzyk do takich właśnie pierwszych 
realizacji sztuk teatralnych, które tam star-
towały w jeszcze niepewne życie.

Które z uczuć towarzyszących na emigracji 
było najintensywniejsze?
Najbardziej intensywne były te negatywne 
uczucia. Do dzisiaj pamiętam budynek wspo-
mnianego teatru. Był to reprezentacyjny 
gmach, obok którego znajdowało się skrzy-
dło administracyjne, gdzie spędzałem sporo 
czasu. Odbywały się tam próby i wszyscy 
traktowali mnie znakomicie. Otrzymałem 
ogromne wsparcie, ludzie doceniali to, co 
robię. Po latach jednak nie potrafię tam 
wejść, została we mnie pamięć traumy tych 
pierwszych lat, które były bardzo trudne. 
Kiedy trzeba było się zmagać z wyzwaniami 
życia. Moja emigracja nie była ucieczkowa. 
To był rok 1989, kiedy Polska już zaczynała 
się demokratyzować. Wyjechałem dwa ty-
godnie przed Okrągłym Stołem. Dostałem 
stypendium rządu amerykańskiego na kil-
ka tygodni, które przekształciły się w ponad 
dwudziestosiedmioletnią emigrację.

Dlaczego nie wyjechał pan wcześniej? 
Wielu Polaków emigrowało do Stanów już 
na początku lat 80-tych.
Byłem wtedy w  Stanach. Moja pierwsza 
wyprawa to był rok 1982. Nagrałem tam 
moją pierwszą płytę, za którą dostałem 
bardzo dobre amerykańskie recenzje. 
Pamiętam niespodziankę, gdy w „The New 
York Times” znalazłem recenzję występu 

E M IGR AC JA J E ST JA K 
SZ U M MOR Z A . I  T E N SZ U M 
OZ NACZ A T Y L KO T Y L E , Ż E 
E M IGR A N T M USI S ŁUC H AĆ. 
M USI SI Ę WS ŁUC H AĆ W RY T M 
I  T ĘT NO NOW E G O M I E JS C A . 

W Y S T A R C Z A J Ą C O  A M E R Y K A Ń S K I ,  N I E U S T A N N I E  P O L S K I
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Orkiestry Ósmego Dnia, czyli zespołu, który wtedy 
tworzyłem z Grzegorzem Banaszakiem. To była klasycz-
na wyprawa młodych chłopaków do kraju, którego nie 
znali i nie rozumieli. Koncert odbył się w ponurym Mudd 
Club. Ten kontekst, wydawało nam się, nie obiecywał ni-
czego dobrego, a okazało się wręcz odwrotnie. Było to 
ważne miejsce dla nowojorskiej awangardy i kontrkultu-
ry, a świetną recenzję napisał sam Frank Rich, najważ-
niejszy recenzent „The New York Times”. To ważne dla 
emigranta – nigdy nie zakładaj, że coś się wydarzy, tylko 
miej otwarte głowę i serce, bo wydarzyć się mogą rzeczy 
dokładnie odwrotne do tego, co sobie wyobrażasz.

Czy z biegiem lat zrozumiał pan Stany Zjednoczone?
Myślę, że tak. Znam ten kraj dosyć głęboko i intymnie. 
Jestem pełen podziwu dla społeczeństwa amerykańskie-
go. To rzadki gatunek ludzi pełnych optymizmu i niebywa-
łej etyki pracy. Jednocześnie mam bardzo krytyczny sto-
sunek do części elit amerykańskich, tych, którzy rządzą 
Ameryką i przez lata  pchają ten kraj w fatalnym kierunku.

Czy był taki moment, w którym poczuł pan, że nie 
pasuje do tamtego stylu życia?
Na początku jest wiele momentów, kiedy trzeba sobie za-
dać pytanie – czy to miejsce jest w zgodzie z tym, kim ja 
jestem? Ale było też wiele pozytywnych zdarzeń, które 
pozwoliły mi szybko zrozumieć jak ciekawy to kraj. Dla 
emigranta w Europie przeszkodą w karierze jest ciągle 
żywa tam struktura klasowa. Jeżeli ktoś przyjeżdża do 
Ameryki i ma talent w świecie sztuki, muzyki, filmu czy 
nowych technologii, to właściwie nie ma granic. Jeżeli 
tylko starczy talentu, uporu, szczęścia, to może przeżyć 
piękną przygodę.

Czy Trójmiasto ma coś wspólnego z Los Angeles?
Dostęp do wody. (śmiech) Jest to nadmorskie miasto, 
a więc ma w sobie pewną poezję, którą mają nadmorskie 

miasta. Widok na bezkres wody. To jest bardzo uwalniają-
ce i inspirujące. Takie miasta są zawsze bardzo ruchliwe 
w kontekście wewnętrznej migracji. Mieszkają tu ludzie, 
którzy się nie zasiedzieli, którzy przyjechali tu stosunko-
wo niedawno. Sama Gdynia powstała przecież w okresie 
międzywojennym, więc jest to najmłodsze wielkie polskie 
miasto. Trójmiasto jest fascynującym miejscem o niepo-
wtarzalnym kolorze. Gdy się tu przyjeżdża to tak, jakby się 
wyjechało za granicę.

„Emigra – Symfonia bez końca” to pełny tytuł tego 
wydarzenia. Czy emigracja to takie piętno na całe życie, 
właśnie – bez końca?
Długa emigracja na pewno. My, emigranci rozumiemy 
się znakomicie. Gdy spotykam kogoś, wszystko jedno 
– Francuza, Niemca, Szweda, który spędził poza swoim 
krajem wiele lat – rozumiemy się bez problemu. Mentalnie 
wisimy gdzieś pomiędzy, na środku Atlantyku. Nasz punkt 
widzenia trochę się różni od tego po jednej stronie i po dru-
giej stronie, a to daje nam przywilej oglądania rzeczy ina-
czej. Ale jest to też męczące dla tych, którzy nas znają, bo 
nigdy nie zgadzamy się z niczym do końca.

Czyli emigrantem trzeba się urodzić?
Emigrantem można się urodzić albo nie urodzić, a jak 
się już nim jest, to jak śliwka w kompot. Skutki są nieod-
wracalne. Nasza głowa zmienia swoje oprogramowanie 
i staje się inną głową.

Jak przez tych dwadzieścia parę lat zmieniła się praca 
nad filmami i muzyką w Hollywood?
Ogromnie! W 1989 roku kompozytorzy jeszcze używali 
tajemniczych książek pełnych tabel, z  precyzyjnie 
wyliczonymi relacjami między tempem a klatką filmu. 
I jeżeli chciało się, żeby akord albo dana fraza zaczynała 
się dokładnie w  jakimś miejscu w  filmie, należało 
otworzyć książkę i zobaczyć, w jakim tempie i w jakim 
takcie trzeba pisać. To była bardzo buchalteryjna praca 
– synchronizacja muzyki z  obrazem. Potem weszły 
komputery, które robiły to automatycznie. Lubię 
improwizować, więc to było genialne, że wyzwoliłem 
się z  tej buchalterii, mogłem dotykać klawiatury, 
a  komputer wszystko synchronizował. Patrzyłem na 
obraz i wszystko działo się tam, gdzie miało się dziać, bez 
obliczeń, bez arytmetyki.

A czy muzyka, którą pan tworzy, to amerykańska 
muzyka komponowana przez Polaka, czy wciąż polska? 
Czy muzyka ma w ogóle narodowość?
Muzyka ma narodowość. Jednak w  moim przypadku 
to Polakom wydaje się, że gram muzykę amerykańską, 
a Amerykanom, że polską. Dla Amerykanów jestem cią-
gle wystarczająco oryginalny, jestem obcym ptakiem, 
natomiast Polacy uważają, że jestem bardzo amerykański. 
Właściwie to nikt nie ma racji, zatem nasza tożsamość 
okazuje się bardzo ulotną sprawą, nigdy do końca niezde-
finiowaną. Zależy więc, kto słucha i z jakiej perspektywy.

M UZ Y K A M A 
NA ROD OWO Ś Ć. J EDNA K 

W MOI M PR Z Y PA DK U 
T O P OL A KOM W Y DA J E 
SI Ę, Ż E GR A M M UZ Y K Ę 

A M ERY K A Ń SK Ą, 
A A M ERY K A NOM, 

Ż E P OL SK Ą.



A co oznacza dla Amerykanów polskość?
To pojęcie, które przeszło ogromną ewolu-
cję. A  rewolucją w  definiowaniu polskości 
w Stanach był moment, w którym Jan Paweł 
II został papieżem. Nagle polskość zaczęła 
być szlachetna. Papież zbudował nowy obraz 
Polaka. Także „Solidarność” miała ogromny 
wpływ na tę percepcję. Elity amerykańskie 
wysoko nas oceniają. Wydaje mi się, że zbudo-
waliśmy sobie taką pozycję, że przynajmniej 
nikt już nie opowiada dowcipów na nasz te-
mat tak od razu.

Wielu marzy o tym, aby spełnił się 
„american dream”. A ja zastanawiam 
się, czym ten sen musi być okupiony, 
jakie są ciemne strony tej wymarzonej 
amerykańskiej sielankowej krainy?
Każde miejsce ma swoją ciemną stronę. Ja 
najbardziej współczuję aktorom, to oni mają 
najtrudniej. Polski aktor, który wyjeżdża do 
Ameryki, a ma akcent – bo z reguły ma – jest 
skazany na role peryferyjne, czyli obcokra-
jowców. Jest też bardzo narażony na rodzaj 
demolującej presji. Kiedy się świadczy sa-
mym sobą, kiedy się wystawia siebie samego 
na ocenę i jest się odrzucanym wiele razy, 
to zawsze wywołuje w środku trwałą ranę. 
Często trzeba zapłacić dużą cenę.

Panu Stany przyniosły nie tylko pracę 
przy wielkich produkcjach filmowych, ale 
też Oscara. Jakie emocje towarzyszą gali 
rozdania Oscarów?
Emocje są oczywiście potężne, bo wcho-
dzi się na scenę, na którą niewielu weszło, 
a na sali siedzą najwięksi w naszej branży, 
ludzie, których się szanuje, czasami na-
wet uwielbia, ludzie, którzy mają ogromne 
osiągnięcia. Wówczas nawet Scorsese jesz-
cze czekał na swojego pierwszego Oscara, 
ja byłem takim szczęściarzem, że po pierw-
szej nominacji dostałem mojego. To wy-
jątkowy moment. Dla Polaka podwójnie 
wyjątkowy, bo to się rzadko zdarza. Przede 
mną Oscar za muzykę dla Polaka wyda-
rzył się ponad 50 lat wcześniej. Bronisław 
Kaper był kompozytorem polskiego po-
chodzenia, napisał muzykę do filmu „Lili”, 
za którą otrzymał nagrodę w  1953 roku. 
Właśnie wtedy się urodziłem. Nigdy się nie 
spotkaliśmy, bo zmarł zanim przyjechałem 
do Stanów, ale gdyby spytała mnie pani 
o to, z kim z moich poprzedników czuję się 
połączony, to między innymi z Kaperem. 
Przez jego los, jego życie, jego emigracyjną 
historię podobną do mojej.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
dla Muzeum Emigracji w Gdyni (ul. Polska 1) 
za udostępnienie wnętrz na potrzeby 
sesji zdjęciowej.



2 4 – 2 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



Czy pracuje pan nad kolejną hollywoodzką produkcją?
Jest taka hollywoodzka produkcja, którą reżyseruje polski 
reżyser Lech Majewski. Nazywa się „Dolina bogów". Gra 
w niej John Malkovich, Josh Hartnett i parę innych, wy-
jątkowych osób. Widziałem już 10 minut materiału – był 
olśniewający. Zapiera dech w piersiach tak, że wszystkie 
moje emocje są ustawione w takim punkcie, który lubię, 
czyli oczekiwania na coś wyjątkowego, na przygodę, która 
gdzieś tam czeka. 

ENGLISH 

AMERICAN ENOUGH, STILL POLISH

He didn’t run away from the country, but moved abroad to fulfil 
his dreams. Emigration allowed him to come to prominence and 
receive an Academy Award, but it also put his mind somewhere in 
the middle of the ocean. For Poles, he’s American; for Americans, 
he’s Polish – just like his music, whose nationality, being difficult to 
define, brought him success in the composers’ world. Now, Jan A.P. 
Kaczmarek creates on both continents, more and more often 
growing fond of Poland. He presents his vision of emigration in 
“Emigra – Symfonia bez końca” (Emigra – Symphony without end), 
created in cooperation with the Emigration Museum in Gdynia.

Right before the premiere of “Emigra – Symfonia bez 
końca”, we met with the composer in the Emigration 
Museum in Gdynia. What could be a personal exhibit of 
your emigration?
My instrument – Fischer’s mandolinette – which I took to 
America and, besides a few incidents, I didn't use it very 
often. I showed it only once, in a picture. Polish operator 
Jacek Laskus took a picture for the book “Hollywood. PL”, 
in which I’m standing with my mandolinette on the top 
of the Walt Disney Concert Hall, the philharmonic in Los 
Angeles. And that’s a symbol for emigration of a person 
who took the most personal instrument with him, but the 
new world made the symphony orchestra his new instru-
ment. The mandolinette is a valuable memento, but it isn’t 
my closest partner any longer.

Where would the private museum of Jan A.P. 
Kaczmarek’s life and works be located? Here, in Poland, 
or in the United States?
I’d have to bring my Steinway here, as I’ve created most 
of my works on it. I’m really attracted to Poland, and now 

and then I bring various objects here. And even though 
a huge part of my personal life takes place somewhere 
over the ocean, Europe and Poland have an appealing 
charm to me.

What does emigration sound like? Does it have 
a melody?
Emigration is like the murmur of the sea. And this mur-
mur means that the emigrant has to listen; listen to the 
rhythm and pulse of the new place. I’m a composer, so 
I  can listen and I  listen with full attention. Next, you 
have to start communicating. My first communication 
acts were very bold because they took place in a safe ter-
ritory – in Mark Taper Forum. It’s the largest theatre in 
Los Angeles, featuring a really interesting small stage, 
where many theatrical experiments have taken place. 
Many theatrical pieces were created there from scratch, 
to be released worldwide. I was lucky to write fifteen or 
sixteen scores to such first performances of theatrical 
pieces which embarked on their journey there.

What feeling was the most intensive one when you 
were abroad?
Negative emotions were the most intensive. I still re-
member the building of the theatre I’ve mentioned. 
It was an impressive edifice, next to which there was 
an Administration wing, where I used to spend a lot of 
time. Rehearsals were held there, and everybody was 
very kind to me. I received tremendous support, I was 
highly appreciated. After the years, I can’t go in there, 
though. I still remember my first traumatic years, which 
were really difficult. When I had to struggle with life. 
I didn’t run away from the country. It was in 1989, when 
Poland was democratised. I went away two weeks before 
the Polish Round Table Agreement. I got an American 
government scholarship for a few weeks, which turned 
into over 27-year stay abroad.

Why didn't you leave earlier? Many Poles emigrated 
to the US already at the beginning of 1980s.
I was in the US then. I went on my first journey in 1982. 
I made my first record there, which received very good 
reviews in the US. I  remember the surprise when in 
“The New York Times”, I found a review of the perfor-
mance of Orkiestra Ósmego Dnia, the band I set up with 

W Y S T A R C Z A J Ą C O  A M E R Y K A Ń S K I ,  N I E U S T A N N I E  P O L S K I

K I EDY SI Ę ŚW I A D CZ Y SA M Y M S OBĄ, 
K I EDY SI Ę W YSTAW I A SI EBI E SA M E G O 
NA O C E N Ę I  J E ST SI Ę ODR Z UC A N Y M 
W I EL E R A Z Y, T O Z AWSZ E W Y WO ŁUJ E 
W ŚRODK U T RWA Ł Ą R A N Ę. 

Więce j  na anywhere . p l
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Grzegorz Banaszak. It was a typical trip of 
young guys to a country they didn’t know or 
understand. The concert took place in dark 
Mudd Club. Such context didn’t seem very 
promising to us, but it turned out we were 
wrong. It was an important spot for New York 
avant-garde and counterculture, and Frank 
Rich himself – the most important critic of 
“The New York Times” – wrote a very good 
review of the performance. It was really im-
portant for an emigrant – you should never 
assume something will happen, but have an 
open heart and mind because the opposite 
of your vision may come true.

Did you come to understand the United 
States over time?
I think so. I know this country profoundly. 
I admire the American society. These peo-
ple are one of a kind, full of optimism, and 
ethical when it comes to work. At the same 
time, I’m critical of some American elites, 
the ones who have been ruling the country 
for years and pushing it towards disaster.

Was there a time when you felt that you 
didn’t fit in there?
At the beginning, you often ask yourself – 
do I belong here? But there were also many 
positive moments, which allowed me to 
understand how interesting this country 
is. For an emigrant in Europe, the hard-
est part is to overcome the existing class 
structure barriers. In the US, if you have 
a talent for art, music, film or cutting-edge 
technologies, you have it all. There are no 
limits whatsoever. If you are persistent and 
lucky enough, you’ll experience something 
special.

Does the Tricity have anything in common 
with Los Angeles?
The sea. (Laughing) There’s a kind of poet-
ry about the seaside. A view of the vastness 
of the sea. It’s really inspiring and gives you 
a sense of freedom. There’s always a lot go-
ing on in such cities and towns in terms of 
internal migration. Their inhabitants are 
people who have quite recently come there. 
Gdynia itself was established in the inter-
war period, and it’s the youngest large city 
in Poland. The Tricity is also a fascinating 
place with a unique spirit. Coming here is 
like going abroad.

“Emigra – Symfonia bez końca” is the full 
title of the event. Is emigration a mark 
left for a lifetime, without end?

As for long-standing stay abroad, it surely 
is. We, emigrants, get on really well. When 
I meet someone who has spent several years 
abroad – be it a  French, German, Swede 
– we’re on the same wavelength. Mentally, 
we’re somewhere in between, in the middle 
of the Atlantic. Our perspective differs from 
the ones on both sides of the ocean, which 
allows us to see things in a different light. 
But it’s also tiring for those who know us 
because we never fully agree with anything.

Are you born an emigrant?
You are born an emigrant or you just be-
come one; but when it happens, you get 
into hot water. You can’t go back. Our mind 
changes its “software” and becomes a com-
pletely different kind of mind.

How has film and score production 
changed in Hollywood for these twenty 
years or so? 
A lot! In 1989, composers would use mys-
terious books, full of tables, with precisely 
calculated relations between the rhythm 
and the frame. And if you wanted a chord or 
a phrase to begin in a particular moment in 
the film, you had to open the book to check 
the right rhythm and time. It was a kind of 
tedious work – synchronising the music 
with the picture. After some time, with the 
development of technologies, it was com-
puterised. I like to improvise, so it was great 
to be liberated from this tedious task. The 
only thing to do was to touch the keyboard, 
and the computer did the rest and syn-
chronised it all. I was watching the picture, 
and it was right where it should be, with no 
calculations or arithmetic on my part.

Is your music American music composed 
by a Pole or is it still Polish? Does music 
have a nationality anyway?
It has. But in my case, Poles regard my 
music as American, and Americans – as 
Polish. For Americans, I’m still original 
enough, I’m a  strange bird; but Poles do 
think that I’m really American. Actually, 
no  one is right; our identity turns out to 
be ephemeral, it’s never entirely defined. 
Hence it depends on the listener and their 
perspective.

And what do Americans mean by 
“Polish”?
The concept has considerably evolved. The 
election of Pope John II marked a break-
through in defining Polishness, which 

suddenly became noble. The Pope created 
a new image of a Pole. Also the “Solidarity” 
movement highly influenced the percep-
tion of the nation. American elites respect 
us. I suppose we’ve made a name for our-
selves and now, no one tells jokes about 
Poles straight away.

Many people dream of their “American 
dream” coming true. I’m wondering 
whether the price must be paid; what 
are the dark sides of this dream 
American idyll?
Every place has its dark side. I feel for actors 
the most; their lives are the hardest. Polish 
actors who move to the US and have an ac-
cent – they usually have – get minor parts 



only, that is the parts of foreigners. They’re also subject 
to strong pressure. When you put your body and soul for 
all to see and you get rejected many times, it scars you 
for life. You have to pay the price.

What you have found in the US is participation in 
huge film projects and an Academy Award. What did 
you feel during the Academy Awards ceremony?
These emotions are really intense and powerful because 
you get onto a stage where few people have been, and 
there are the greatest personages in the industry – sit-
ting there and watching you; people whom you respect, 
sometimes even admire, who have achieved a lot. That 
time, even Scorsese waited for his first Academy Award, 
and I was lucky to get mine when I was nominated for 
the first time. It was a momentous event. Especially for 
a Pole because it doesn’t happen very often. It had been 

50 years since a Pole had received the Academy Award 
for a score. Bronisław Kaper was a Polish composer 
who wrote the score for “Lili”, for which he received 
the Academy Award in 1953. I was born then. We never 
met because he had died before I arrived in the US; but 
if you asked me what composer I can relate to, I’d men-
tion Kaper, among others. Because of his life and story 
of emigration similar to mine.

Are you working on another Hollywood production at 
the moment?
There’s a production entitled “Valley of the Gods”, di-
rected by Polish director Lech Majewski. It stars John 
Malkovich, Josh Hartnett and other prominent actors. 
I’ve seen 10 minutes of it – it was brilliant. It takes your 
breath away and makes you eagerly await something 
special to happen, an adventure to come. 
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PODRÓŻUJĄC PO KOLUMBII ZWRÓCIMY UWAGĘ 
PRZEDE WSZYSTKIM NA ZRÓŻNICOWANY 
KRAJOBRAZ – OD PŁASKICH TERENÓW PÓŁNOCNEGO 
WYBRZEŻA KARAIBSKIEGO POPRZEZ KRĘTE 
DROGI WIJĄCE SIĘ PRZEZ MAJESTATYCZNE 
ANDY BĘDZIEMY OBSERWOWAĆ ZIELONE DOLINY 
W REJONIE KAWY, BY NA SAMYM KOŃCU PODZIWIAĆ 
W CISZY ROZGRZANE PUSTYNNE TERENY.

N A  W S K R O Ś  K O L U M B I I

NA WSKROŚ 
KOLUMBII

TEKST I ZDJĘCIA Izabela Jackowska / rambleroads.com



le tam jest chyba bardzo niebezpiecznie? – ta-
kie pytanie zadawał mi prawie każdy, z którym 
rozmawiałam o  mojej podróży do Kolumbii. 

Nic dziwnego – to kraj o złej sławie. Wiadomo, że jest 
tam chyba wszystko, co złe – od kokainowych wojen, 
przez powszechnie panującą biedę, po partyzantkę 
FARC, skrywającą swoje tajne obozy w dżungli i pod-
kładającą bomby nie tylko pod autobusy turystyczne. 
To zdecydowanie nie wpływa na pozytywny odbiór 
kraju oraz nie zachęca do podróży. Kiedy dotarłam na 
miejsce, tym bardziej zaskoczył mnie fakt, jak bardzo 
Kolumbia jest rozwinięta pod kątem infrastruktury, 
transportu i... bezpieczeństwa.

A
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JAK TO Z TĄ KOLUMBIĄ JEST
Trafiłam w sam środek pory suchej, pod koniec stycz-
nia, kiedy na wybrzeżu karaibskim gałęzie łamią się pod 
lekkim podmuchem wiatru, a zmęczone słońcem psy 
leżą leniwie na rozgrzanych chodnikach. Kolumbijczycy 
kończą swoje wakacje, otwiera się upalny raj dla grin-
go. Tutaj nikt nie zaproponuje ci kokainy, a  jedyną 
powszechnie dostępną używką stanie się piwo sprze-
dawane na każdym rogu ulicy. O Pablo Escobarze w dzi-
siejszej Kolumbii mówi się niewiele, a szczytem nietaktu 
jest rozmawiać z Kolumbijczykami o narkotykach. Nie 
spotkała mnie ani jedna niebezpieczna sytuacja, o które 
tak wypytywali znajomi, gdy już wróciłam bezpiecznie 



do Polski. Latynosi z  natury są uprzejmi 
i pomocni, lubią rozmawiać, nawet jeśli nie 
potrafią zrozumieć ani jednego zdania po 
angielsku i nawet jeśli nieskładnie mówisz 
po hiszpańsku. Pomogą w każdej sytuacji 
i o każdej porze dnia, tym bardziej widząc 
zagubionego białego człowieka, który łatwo 
może paść ofiarą rodzimych złodziei.

Kolumbia urzeka zróżnicowaniem tere-
nu, a co za tym idzie – kuchnią i klimatem. 
Każdy łowca przygód i każdy typowy tury-
sta znajdzie tu swój eden. Ciepłolubni oraz 
fani sportów wodnych z pewnością wybiorą 

piaszczyste plaże otoczone zjawiskowymi 
palmami nad Morzem Karaibskim w  pół-
nocnej części kraju. Jest to również najbez-
pieczniejszy rejon Kolumbii, a z uwagi na 
sporą liczbę turystów w sezonie można li-
czyć na wiele atrakcji i ofert wycieczek przy-

gotowanych przez miejscowych. Wędrowcy 
udadzą się w  kierunku gór, by podziwiać 
najwyższe szczyty masywu Sierra Nevada 
de Santa Marta – Cristóbal Colón i Bolivar, 
albo idąc wąskimi ścieżkami w kierunku 
lodowca w  Parque Nacional Natural Los 

N A  W S K R O Ś  K O L U M B I I

KOLU M BI A U R Z EK A 
Z RÓŻ N IC OWA N I E M T ER E N U, 
A C O Z A T Y M I DZ I E – 
K UC H N I Ą I  K L I M AT E M. 
K A Ż DY Ł OWC A PR Z YG ÓD 
I  K A Ż DY T Y P OW Y T U RYS TA 
Z NA J DZ I E T U SWÓJ EDE N. 



Nevados. Tam również nie będą czyhać na nich bandyci, 
a jedynymi osobami, które spotkają na szlaku, będą pa-
sterze w towarzystwie swoich osłów niosących na grzbie-
cie bańki z mlekiem.

SALSA NA JĘZYKU
Nie sposób nie wspomnieć kolumbijskiej kuchni – 
ciężkiej, a  zarazem pożywnej i  zdrowej. Kolumbia 
nie jest azjatyckim rajem kulinarnym, nie jest też tak 
różnorodna, ale każdy z pewnością znajdzie tu coś, co 
sprosta jego wymaganiom. Zaskakują przede wszyst-
kim porcje – ogromne, jak w przypadku badeja paisa, 
czyli typowego lunchu kolumbijskiego, składającego 
się po kolei z: ryżu, mielonego mięsa, sadzonego jaj-
ka, smażonego platana, boczku, avocado, świeżego 
banana i  potrawki z  czerwonej fasoli. Ta zabójcza 
porcja kalorii serwowana niegdyś na śniadanie far-
merom, którzy mieli przed sobą ciężki dzień pracy, te-
raz jest najbardziej popularnym daniem w centralnej 
Kolumbii. W całym kraju nie zabraknie dostępu do so-
czystych owoców i  warzyw, a  zachwycą smakiem te, 
które są słabo dostępne w innych regionach świata, 
jak na przykład zdrowotna guanabana czy kwaskowa-
ta curuba, przypominająca w smaku marakuję. Tym, 
którzy myślą, że kuchnia kolumbijska to głównie ba-
nany, radzę przejść się do większego marketu, na targ 
albo spróbować jednej ze złocistych empanad u przy-
drożnych sprzedawców – kubki smakowe same będą 
tańczyć w rytmie salsy.

PRZEZ ANDY DO STOLICY
Od piaszczystych plaż poprzez andyjskie kręte dro-
gi docieram na pustynię Tatacoa, by podziwiać nocą 
gwiazdy, a o świcie przemierzyć małym tuk-tukiem 
główną pustynną trasę między rozległym, pełnym ma-
jestatycznej ciszy krajobrazem. Zostawiam turystów 
daleko w tyle, ściśniętych między Kolumbijczykami 
w zatłoczonych colectivos, czyli miejskich autobu-
sach i udaję się w kierunku prawdziwego pustkowia.

Długo nie zapomnę widoków rozgrzanych do czer-
woności pustynnych wzniesień, a już do reszty będę 
za nimi tęsknić po wylądowaniu w głośnej i zakurzo-
nej stolicy kraju, do której przybywam pod koniec 
mojej podróży. W Bogocie czuję największy niepokój, 

martwiąc się nie tylko o swój bagaż, ale i o samą sie-
bie. Nie pomaga mi taksówkarz, który w biały dzień 
w  centrum miasta zwalnia i odwracając się w  kie-
runku tylnych siedzeń, zamyka auto od wewnątrz. 
Peligroso! Peligroso!, woła, a dla mnie to słowo brzmi 
tak pięknie, jakbym co najmniej słuchała komple-
mentów. Opowiada, że w centrum zdarzają się przy-
padki wyciągnięcia pasażera przez drzwi albo okno. 
Koniec końców nie zostaję ofiarą secuestro express, 
czyli porwania z krótkim terminem płatności okupu. 
Co najlepsze – udaje mi się wyjść bez szwanku z ca-
łym aparatem, torbą i świeżymi owocami kupionymi 
na Paloquomeo – najsłynniejszym targu w Bogocie, 
który znany jest z niezbyt bezpiecznej lokalizacji.

Po powrocie do domu Kolumbia jawi mi się jako 
urokliwy chaos, jednak w  całej jego spontaniczno-
ści da się odnaleźć odrobina wytchnienia. Spokoju 
można szukać na zielonych wzgórzach Zona Cafetera 
– Rejonu Kawy. Tam życie toczy się swoim rytmem, 
w małych, kolorowych miasteczkach, wyjętych żyw-
cem z  opowieści Márqueza, po których dostojnie 
spacerują paisa (farmerzy) w swoich pięknych, beżo-
wych kapeluszach, odziani we wzorzyste poncza. Za 
dnia spotykam ich w towarzystwie koni, zachęcają 
mnie do wybrania się na przejażdżkę do pobliskich 
finec – farm, na których z  pasją opowiadają o  eta-
pach produkcji kawy. Jest to miejsce, w którym czuć 
wszechobecną ciszę i nawet głośne krzyki bawiących 
się w  gospodarstwie dzieci milkną gdzieś pośrodku 
zielonych gór. 

ENGLISH 

ACROSS COLOMBIA

When travelling across Colombia you will surely notice the 
unique terrains. From flat Caribbean Shore on the north, 
through roads weaving down the majestic Andes, past green 
valleys in the Coffee Region, to, at the very end, hot deserts.

“But is it not very dangerous there?” was the question 
I was constantly asked by practically anyone I spoke to 
about my trip to Colombia. No wonder – this country 
does not have a great reputation. Anyone knows that 
there are only horrible things there: from cocaine 

Więce j  na anywhere . p l
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D ŁUG O  N I E  Z A P OM N Ę  W I D OKÓW 
ROZ GR Z A N YC H  D O  C Z E RWO NO Ś C I 

PU S T Y N N YC H  WZ N I E S I E Ń,  A   J UŻ  D O 
R E S Z T Y  B Ę DĘ  Z A  N I M I  T Ę S K N IĆ  P O 

W Y L Ą D OWA N I U  W   G Ł O Ś N E J  I   Z A K U R Z O N E J 
S T OL IC Y  K R A J U,  D O  KT ÓR E J  PR Z Y BY WA M 

P OD  KO N I E C  MOJ E J  P ODRÓŻ Y.
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wars, through poverty, to FARC rebels hiding their 
secret camps in jungles and planting bombs not only 
under tourist buses. This is definitely not showing 
Colombia in a positive light or encouraging tourism. So 
when I got there I was very surprised by how developed 
the country is, especially when it comes to the aspects 
of infrastructure, transport and… safety.

HOW DOES IT WORK?
I got there in the middle of dry season, at the end of 
January, when on the Caribbean Shore branches break 
from the gentlest wind and tired of sun dogs laze around 
on the hot pavement. Columbians are finishing their 
holidays, hot heaven for Gringo begins. No one will offer 
you any cocaine here and the only easily found abusive 
substance is beer, which can be purchased on every cor-
ner. In modern-day Colombia Pablo Escobar is rarely 
mentioned and it is very rude to talk to the locals about 
narcotics. I was not in a single dangerous situation and 
had no scary stories to tell after coming back to Poland. 
Latinos are naturally nice and helpful and like to talk, 
even if they cannot understand a single sentence in 
English and you do not speak Spanish very well. They 
will help you in any situation and at any time of day, espe-
cially since they see you as a lost white person, who can 
easily fall victim to local thieves.

Columbia charms with its unique terrains, cuisine 
and climate. Any adventure-seeker and any typical 
tourist will find his Eden here. Warmth-liking fans of 
water sports will surely choose sandy beaches full of 
breath-taking palms on the Caribbean Shore in the 
north of the country. This is also the safest region of 
Columbia and, due to the high numbers of tourists, 
during the season there is a wide range of events and 
trips organised by the locals. Wonderers can go to the 
mountains and admire the highest peaks of the Sierra 
Nevada de Santa Marta range: Cristóbal Colón and 
Bolivar; or explore the narrow paths down the Parque 
Nacional Natural Los Nevados. They will not find any 





bandits there and the only people they will 
meet on the trail will be shepherds with their 
donkeys, carrying bottles of milk.

SALSA ON YOUR TONGUE
One has to comment on Columbian cuisine: 
thick, nutritious and healthy. Columbia 
is not an Asian cuisine haven, the food is 
not that varied but surely everyone will 
find something to their liking here. What 
always comes as a surprise are the portion 
sizes: huge, like in the case of badeja paisa, 
a typical Colombian lunch, which consists 
of: rice, minced meat, scrambled egg, fried 
plantain, bacon, avocado, fresh banana and 
red bean fricassee. This killer amount of cal-
ories used to be served as farmers’ breakfast 
(who had a day of hard work ahead of them) 
and is now the most popular dish in central 
Colombia. The whole country has plenty 
juicy fruits and vegetables, and those which 
are rarely encountered in other parts of the 
world are the ones that are the fullest of 
flavour: healthy guanabana or sour curu-
ba (similar to maracuya). Those who think 
that Colombia has mostly bananas should 
go to any larger shop, to a market or try one 
of the golden empanada sold by the locals – 
your taste buds will dance the salsa.

THROUGH THE ANDES TO 
THE CAPITOL
By the weaving paths of the Andes Mountains 
and through sandy beaches I  get to the 
Tatacoa Desert to admire stars during the 
night and, at dawn, take a  small tuk-tuk 
down the desert path through a wide scen-
ery of majestic silence. I leave other tourists 
far behind, crowding with Colombians in 
busy colectivos - city buses, and I go towards 
real nothingness.

I  will not forget the sight of red-hot 
desert risings and I  will miss them like 
crazy after landing in the loud and dusty 
capitol, which I  reach at the end of my 
trip. I feel most uncomfortable in Bogota, 
worrying not only about my luggage but 
also about my safety. This state is not aid-
ed by a taxi driver, who, in broad daylight, 
in the city centre, slows down, turns his 
head back and locks the car from the in-
side. “Peligroso! Peligroso!”, he calls and 
this word sounds so beautiful that I feel 
like I  am listening to compliments. He 
says that in the centre there were cases 

of a passengers being dragged out of the car 
through the door or window. In the end I do 
not fall victim to secuestro express - a kid-
napping with a short-term ransom payment. 
Furthermore, I manage to keep my camera, 
bag and fresh fruit purchased on Paloquemo 
(best-known market in all of Bogota) safe. 
Despite the market’s not-safest localisation.

After returning home I  remember Co-
lombia as a  charming chaos, but in its 
spontaneity there is place for a bit of rest. 
You can relax on the green hills of the Zona 
Cafetera – Coffee Region. Life has a differ-
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ent pace there. In little, colourful towns, 
taken straight from Marquez’s stories, in 
which you can find proud paisa (farmers) 
walking around in their beautiful beige 
hats, wearing patterned ponchos. During 
the day I come across them and their hors-
es. They encourage me to go on a trip to 
the nearby finec – farms, where shepherds 
tell you about different stages of producing 
coffee. It is a place where you can feel the 
surrounding silence and even calls of chil-
dren playing on the farms get somehow lost 
amongst the green mountains. 





ożliwość przekazania 1% swoje-
go podatku na poczet organiza-
cji pożytku publicznego wrosła 

już w  nasz system podatkowy. Wiele ini-
cjatyw, za którymi stoją organizacje poza-
rządowe, było możliwe właśnie dzięki tym 
datkom. Dlatego warto postawić na swoją 
małą ojczyznę i rozejrzeć się za lokalnymi 
inicjatywami, które dobrze wykorzystają 
przekazane im pieniądze.

3 8 – 3 9 G D A Ń S K

M Dzięki przekazaniu 1% podatku organi-
zacjom pożytku publicznego, podatnik nie 
traci ani grosza. Jeśli bowiem w swoim ar-
kuszu PIT nie umieści on danych instytucji, 
której chce oddać swój procent, pieniądze 
te trafią do budżetu państwa. Biorąc pod 
uwagę, że coraz większy wpływ na kształ-
towanie naszego otoczenia mają lokalne 
inicjatywy, warto przeznaczyć te środki 
właśnie na ich potrzeby.

ROZLICZENIA PIT TO DOBRY MOMENT, ŻEBY KOMUŚ POMÓC. 
JEŚLI ZATEM JESZCZE NIE ZDECYDOWAŁEŚ KOMU, PRZEKAŻESZ 
W TYM ROKU SWÓJ 1% PODATKU, GDAŃSKIE ORGANIZACJE 
POŻYTKU PUBLICZNEGO POLECAJĄ SIĘ TWOJEJ UWADZE.

W  Gdańsku działają dziesiątki organi-
zacji pożytku publicznego. Co więcej, jeśli 
jesteś mieszkańcem miasta, najprawdopo-
dobniej w taki lub inny sposób korzystasz 
na ich działalności. Są między nimi organi-
zacje, które zajmują się np. zdrowiem, jak 
choćby fundacje zajmujące się autyzmem, 
chorymi na chorobę Parkinsona, repre-
zentujące interesy osób niewidomych czy 
walczące z rakiem płuc. Nie brakuje także 
hospicjów oraz organizacji zajmujących się 
pomocą osobom starszym, bezdomnym, ro-
dzinom wielodzietnym czy w trudnej sytu-
acji finansowej. Sporą grupę stanowią także 
instytucje zajmujące się kwestiami edukacji 
i sztuki, z których w dużej mierze korzystają 
twórcy kultury. Można zadem wesprzeć te-
atry oraz grupy teatralne, muzea, orkiestry 
i zespoły muzyczne, czy w końcu fundacje 
i stowarzyszenia, prowadzące popularne 
w Gdańsku placówki kulturalne. Z przeka-
zanych podatków korzystają także dzieci, 
choćby poprzez fundacje pomocy społecz-
nej skupiające się właśnie na najmłodszych 
czy kluby sportowe, bardzo często przysz-
kolne i uczniowskie, które dbają o wycho-
wywanie kolejnych pokoleń Robertów 

TEKST Jakub Milszewski
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Taking into consideration the influence local initiatives 
have in forming our surroundings it might be a good idea 
to donate money to them.

There are hundreds of non-profit organisations working 
in Gdańsk. Furthermore, if you are living in the city you are 
probably using some of the things they have done. These 
organisations include ones that focus on, for example, 
healthcare – such as charities that research autism, help 
people suffering from Parkinson’s disease, represent the 
visually impaired or those fighting with lung cancer. There 
are also plenty of hospices or organisations helping the el-
derly, the homeless, large families or those who struggle to 
make ends meet. Institutions focusing on education and 
art also form a large group. They are mostly helping those 
who create art. And so you can support the theatre, theatre 
groups, museums, orchestras and bands or charities and 
societies that run popular cultural institutions in Gdańsk. 
Children also benefit from your donations, be it from social 
aid charities that focus on the youngest or sports clubs, of-
ten running alongside preschools or schools, which aim to 
raise a new Robert Lewandowski and Marcin Gortat. You 
can find a whole list of non-profit organisations that you 
can support by donating your 1% on the Ministry of Family, 
Labour and Social Policy website or, alternatively, just look 
around: there are plenty organisations, societies and clubs 
that can benefit from your help.

How to donate 1% of your income tax to a specific 
organisation? First, you need to know its KRS number – 
you can find it online or ask its representatives about it. 
You have to put the KRS number and a specific amount 
in a designated section of your income tax form (if it is 
the PIT-37 form they will be under sections 124 and 125). 
And that is basically it. The taxpayer does not have to 
make any direct transfers himself, the revenue service 
does that for him. You can also donate your 1% to a cer-
tain person who is under the care of an organisation or 
society. In such case you would have to also fill in sec-
tions 126-128 of PIT-37 form.

You can take care of your surroundings whilst filing 
your tax report in other ways: file it in a city where you 
actually live, not where you have residency status. If you 
live in Gdańsk, but are registered in another city you, can 
make sure that your taxes go to the city of Gdańsk and 
help your local neighbourhood. This does not require 
any additional paperwork. You simply put in your actual 
address (not your registered address) and the details of 
a correct revenue service office. You can find detailed in-
formation on how to do this at: www.gdanks.pl/pit.  

Z A D B A J  O  S W O J E  O T O C Z E N I E

Lewandowskich i Marcinów Gortatów. Pełną listę orga-
nizacji pożytku publicznego, które są upoważnione do 
otrzymywania 1% podatku, znaleźć można na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
ale na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć wokół siebie 
– na każdym kroku działają fundacje, stowarzyszenia 
i kluby, które mogą z takiej pomocy skorzystać.

Jak przekazać 1% na konkretną organizację? Przede 
wszystkim trzeba znać jej numer KRS – wystarczy zna-
leźć go w internecie lub zapytać o to jej kierownictwo. 
Numer ten, wraz z przekazywaną kwotą, należy wpisać 
w odpowiednim miejscu formularza PIT (w przypadku 
formularza PIT-37 będą to rubryki numer 124 i 125). I to 
w zasadzie wszystko – podatnik nie musi sam wykony-
wać przelewów czy przekazów pieniężnych, zajmuje się 
tym bowiem w jego imieniu Urząd Skarbowy. Istnieje 
również możliwość przekazania 1% podatku na konkret-
ną osobę, będącą pod opieką fundacji czy stowarzysze-
nia. W  tym przypadku należy również wypełnić pola 
126-128 w formularzu PIT-37. 

O własne otoczenie można zadbać przy rozliczaniu 
PIT jeszcze w inny sposób – rozliczyć się w mieście, w któ-
rym się mieszka, choć nie jest się zameldowanym. Jeśli 
mieszkasz w Gdańsku, ale zameldowany jesteś w innej 
miejscowości, możesz zadbać o to, by twoje podatki tra-
fiły do Gdańska i wpływały na twoje sąsiedztwo. Nie wy-
maga to żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy 
w arkuszu wpisać swój gdański adres zamieszkania (nie 
zameldowania) i dane właściwego mu Urzędu Skarbowe-
go. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na 
www.gdansk.pl/pit.  

ENGLISH

TAKE CARE OF YOUR SURROUNDINGS

Filing taxes is a good time to help someone. So if you have 
not decided who you will give your spare 1% to, local Gdańsk 
charities would like to draw your attention.

The possibility to give 1% of your income tax to charity 
is now something that is natural in our system. Thanks 
to these donations many non-profit organisations were 
able to carry out different initiatives. And so it is a good 
idea to help your little motherland and seek out local ini-
tiatives that will use your donation well.

Donating 1% of income tax does not cost the taxpayer 
anything. If you will not enclose information as to whom 
you want to donate the 1% it will go to the national budget. 
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trakcje dla dzieci są dostępne na każdym kroku. Jak 
wybrać te najlepsze? Przestawiamy Wam 5 naszym 
zdaniem najciekawszych.

CENTRUM NAUKI 
EXPERYMENT (GDYNIA)
Mieszczące się w Gdyni Centrum Nauki Experyment to 
miejsce, które rozbudzi ciekawość świata u dzieci i u do-
rosłych. Na 3500 m2 przestrzeni wystawienniczej mieści 
się ponad 200 interaktywnych stanowisk, wykorzystują-
cych najnowsze technologie do tego, by nasze pociechy 
odkryły niesamowitość zjawisk przyrodniczych i rozwój 
technologii. Wystawa stała podzielona jest na cztery części: 
Hydroświat opowiada o mocy żywiołu wody, Niewidoczne 
Siły uczą podstawowych praw fizyki, Akcja: Człowiek pre-
zentuje, jak funkcjonują ludzkie ciało i zmysły, a Drzewo 
Życia pokazuje piękno przyrody. W Experymemcie pracują 
wykwalifikowani opiekunowie wystawy, zaś w ciągu całego 
roku organizowane są tam specjalne wydarzenia dla rodzin.

4 0 – 4 1 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

PLANUJECIE RODZINNY WEEKEND? A MOŻE JUŻ 
WAKACJE? NAD MORZEM ZNAJDZIECIE MNÓSTWO MIEJSC, 
W KTÓRYCH SPĘDZICIE WARTOŚCIOWO CZAS I PRZY 
TYM WSZYSCY BĘDZIECIE BAWIĆ SIĘ JAK DZIECI.

A
TEKST Sylwia Gutowska

SEA PARK (SARBSK)
Położony około 100 km od Gdańska Sea Park Sarbsk to je-
dyny w swoim rodzaju park rozrywki związany z morzem. 
Mieści się tu największe w Polsce fokarium, oceanarium 
prehistoryczne w technologii 3D, dwa parki makiet – zwie-
rząt morskich i latarni morskich, muzeum marinistyczne, 
morski plac zabaw i kino 5D. To tylko główne atrakcje Sea 
Parku, w którym na pewno spędzicie dzień pełen wrażeń. 
Tutaj dzieci dowiedzą się wszystkiego o podwodnym świe-
cie – jego historii i teraźniejszości. Będą mogły poznać nie 
tylko zwierzęta żyjące w wodzie, ale też ptaki – dodatkową 
atrakcją są specjalne woliery z ptakami, które możemy pod-
patrywać w ich niemal naturalnym środowisku.

DOM DO GÓRY NOGAMI (SZYMBARK)
Na skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w malow-
niczej części regionu, zwanej Szwajcarią Kaszubską, mieści 
się jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych w kraju. 
To Dom do Góry Nogami w Szymbarku. Co ciekawe, jest 
jeszcze bardziej zakręcony w środku niż na zewnątrz. Po 
przestąpieniu przez próg może Wam się zakręcić w głowie, 
ale dzieci będą zachwycone. Wszystkie meble wewnątrz są 
przymocowane do sufitu – a właściwie do podłogi, która jest 
na górze, bo przecież my spacerujemy po suficie. Wszystko 
w stylu minionej epoki realnego socjalizmu. Jaki stoi za tym 
pomysł? Otóż pokazanie, że wtedy wszystko stało na gło-
wie. Ten niezwykły dom jest częścią skansenu, w którym 
czekają na nas inne cuda – na przykład wpisana do Księgi 
Rekordów Guinessa najdłuższa deska świata. 

DINO PARK (ŁEBA)
Wasze dzieciaki przechodzą okres fascynacji dinozaurami? 
A może chcecie rozbudzić w nich miłość do świata prehisto-
rii? W Dino Park w Łebie możecie poczuć się jak na planie 
„Jurassic Park”. A nawet lepiej, bo obszar „zamieszkiwany” 
przez dinozaury do aż 20 ha! To na pewno najatrakcyjniej 
położony tego typu park. Nawiązuje bowiem do sąsiadują-
cych ruchomych wydm w Słowińskim Parku Narodowym. 
Wśród piasków, drzew i krzewów można spotkać czającego 
się 45-metrowego Brachiosaurusa i ponad 100 innych pra-
dawnych gadów. Dla najmłodszych dzieci też jest tu miejsce 
na spożytkowanie energii – dwa place zabaw i specjalny wóz 
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Flinstonów, który zabierze je na przejażdżkę. 
Przy Dino Parku jest też mini-zoo, gdzie dzie-
ciaki mogą nakarmić kozy, owce i przyjrzeć się 
z bliska danielom i jeleniom.

ZOO OLIWA (GDAŃSK)
Najpiękniej położony ogród zoologiczny 
w Polsce. Leży pośród wzgórz i lasów oliw-
skich, w oddaleniu od zgiełku, a jednocześnie 
łatwo tam dojechać z każdego z trzech miast. 
Na 125 ha żyje 499 osobników z 86 gatunków. 
Od 2014 roku w oliwskim zoo mieszka też ro-
dzina „króla zwierząt” – stado lwów. Jednak 
nie mniejszą popularnością cieszą się inni 
mieszkańcy, spośród których można spotkać 
gatunki niespotykane już na wolności. Zoo 
dba o edukację dzieci i rodziców w zakresie 
ochrony przyrody. Wizyta w Oliwie może być 
wspaniałą okazją do tego, żeby zapoznać się 
ze zwierzętami nieco innymi niż Wasi domo-
wi pupile, poznać ich przyzwyczajenia i rejo-
ny świata, z których pochodzą.  

ENGLISH

TOP 5 ATTRACTIONS FOR KIDS

Planning a family weekend? Or maybe a holiday? 
In Gdańsk, Gdynia and Sopot, but also in the whole 
region, you’ll find spots where you can make the most 
of your time and all have fun like children.

There are plenty of family attractions here. 
How to choose the best ones? Here’s our pick 
of top 5 family attractions too good to pass up.

EXPERYMENT SCIENCE 
CENTRE (GDYNIA)
Located in Gdynia Orłowo, EXPERYMENT 
Science Centre will arouse curiosity of the 
world of your whole crew. Set in 3500  m2 
of exhibition space, the centre houses over 
200 hands-on exhibits stands using state-of-
the-art technologies to show children remark-
able natural phenomena and technological de-
velopment. The exhibition is divided into four 
sections: Hydroworld, concentrating on the 
water element; Invisible Forces, concerning 
basic physical principles; Operation: Human, 
presenting the functioning of human body and 
senses; and the Tree of Life, showing the beau-
ty of nature. Qualified exhibition operators are 
here to help you and special family events are 
organised throughout the year.

SEA PARK (SARBSK)
Located 100  km from Gdańsk, Sea Park 
Sarbsk in a one-of-a-kind maritime amuse-
ment park. It boasts the largest seal sanctu-
ary in Poland, prehistorical aquarium using 
3D technology, two model parks: marine 
animals and lighthouses, a marine museum, 
a sea playground and a 5D cinema. These are 
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only main attractions of the Sea Park, where 
you’ll surely spend an exciting day. Children 
can find out everything about the underwa-
ter world – its history and present. They’ll see 
not only animals living in water, but also – 
thanks to dedicated aviaries – birds that can 
be observed in their natural habitat, which is 
an additional attraction.

UPSIDE DOWN HOUSE 
(SZYMBARK)
The Upside Down House in Szymbark, stand-
ing at the edge of the Kashubian Landscape 
Park, in a picturesque part of the so-called 
Kashubian Switzerland region, is one of the 
greatest tourist attractions in the country. 
Inside, the house is even more crazy than on 
the outside. When you go in, you can get a bit 
dizzy, but your children will absolutely love it. 
All furniture is fixed to the ceiling, or rather 
the floor, since we’re standing on the ceiling. 
It's decorated in the style of real socialism. The 
idea behind it is to show that in the commu-
nism time everything was upside down. The 
house is a part of an open-air museum, where 
you can also find such exhibits as, for example, 
the longest board in the world entered into the 
Guinness Book of World Records.

DINO PARK (ŁEBA)
Are your children fascinated with dinosaurs? 
And maybe you’d like to arouse their interest 
in prehistory? Visit the Dino Park in Łeba and 
feel like on the set of the “Jurassic Park”. Or 
even better, since the park is spread over 20 
hectares of land! It's the best located and larg-
est park of its kind. Along the paths, among 
trees, you’ll find a  45-metre high Brachio-
saurus and over 100 other primeval reptiles. 
Youngsters may work off their surplus of en-
ergy on two playgrounds and go for a ride in 
a Flintstones’ car. Near the Dino Park, there’s 

also a  mini zoo, where children may feed 
goats and sheep, as well as get close up with 
deer and fallow deer.

OLIWA ZOO (GDAŃSK)
The zoo in Gdańsk, surrounded by hills and 
woods, far from the hustle and bustle of city 
life, is the most beautifully situated zoo in Po-
land. Set on 125 hectares of land, it's home to 
86 different species and a total of 499 animals. 
Since 2014, a family of “the king of animals” – 
a pride of lions – have been living here. The zoo 
boasts many species of animals that no longer 
occur in the wild. It also performs an educa-
tional function in the field of environmental 
protection. Going to Oliwa may be a perfect 
chance to get up close with animals a bit dif-
ferent than pets you have at home, get to know 
their habits as well as learn about their natural 
habitats and regions they occur in.  



ytrawni globtroterzy nie przepa-
dają zbytnio za letnimi podróżami 
do najpopularniejszych destyna-

cji. Wraz z rozpoczęciem sezonu urlopowe-
go ruch na lotniskach, w hotelach i restau-
racjach wzrasta w tempie geometrycznym, 
przez co momentami robi się dość… ciasno. 
Życie miasta w dużej mierze podporządko-
wane jest turystom, co siłą rzeczy pozbawia 
je jego autentycznego charakteru. Zjawisko 
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W jest uniwersalne i w równym stopniu doty-
czy malowniczych wiosek Toskanii, nad-
morskich kurortów Lazurowego Wybrzeża 
czy najważniejszych historycznych stolic 
Europy. Oczywiście wakacyjny harmider 
ma swoje dobre strony, ale czasami ciężko 
w nim o pełen relaks.

Czemu więc nie wybrać się w wymarzo-
ną podróż kilka miesięcy wcześniej i pozna-
wać świat, ciesząc się wiosną?

NADESZŁA WIOSNA, KTÓRĄ WIELU UWAŻA ZA NAJPIĘKNIEJSZY OKRES 
W ROKU. NIEKTÓRZY TWIERDZĄ, ŻE JEST TO TEŻ IDEALNY CZAS 
NA PODRÓŻ I WAKACJE. LEPSZY NAWET OD GORĄCEGO LATA.

WAKACJE WIOSNĄ 
Z SATYSFAKCJĄ, 
BEZ UPAŁÓW

TEKST Paweł Durkiewicz

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

ZDJĘCIA Mat. Prasowe



Nie ulega wątpliwości, że wiosenna aura 
lepiej niż letnia sprzyja aktywnemu wypo-
czynkowi. Przy umiarkowanych tempera-
turach przyjemnie zwiedza się zabytki i spa-
ceruje ulicami. Widać przy tym prawdziwe, 
budzące się życie. Często zdarza się, że naj-
zacniejsi mieszkańcy i  bywalcy zwiedza-
nych przez nas miast widywani są w nich na 
co dzień przez cały rok, z wyjątkiem… se-
zonu turystycznego, kiedy uciekają przed 
tłumem. Tak jest chociażby w  Sopocie, 
który wiosną jest przyjazną przystanią dla 
wielu artystów i celebrytów, szukających 
pozytywnego klimatu. W kurorcie znajdu-
ją nie tylko inspirację i zabawę, lecz rów-
nież komfort i relaks.

– Rzeczywiście, widzimy wśród naszych 
Gości autentycznych miłośników wiosen-
nego Sopotu, którzy powracają co roku – 
potwierdza Marlena Kędzierska, Marke-
ting Manager Hotelu Haffner w  Sopocie. 
– W tym okresie cenią sobie odprężającą 
atmosferę i piękną, ale jeszcze nie upalną 
pogodę. Z myślą o Nich przygotowaliśmy 
specjalne pakiety pobytowe „Wiosna w So-
pocie”. Warto też wspomnieć, że wiosna 
to też dobry czas na podreperowanie swo-
jej formy i  zdrowia. Dużą popularnością 
w  tym czasie cieszą się przeprowadzane 
przez naszych specjalistów zabiegi oste-
opatyczne. Przyjeżdżają na nie Goście z ca-
łej Polski oraz krajów skandynawskich. Po 
zakończeniu pobytu powracają do domów 
pełni energii, tak jak przystało na wiosnę!  

ENGLISH

HOLIDAYS IN SPRING – 
FULL SATISFACTION, NO HEAT

Spring has sprung. Many people think it's the 
most beautiful season of the year, and some say 
it's the perfect time for travel and holidays – far 
better than hot summer.

Summer trips to the most popular desti-
nations aren't popular with experienced 
globetrotters. When the holiday season be-
gins, the number of tourists at airports, in 
hotels and restaurants rapidly grows, and it 
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Takie rozwiązanie ma swoje niepodwa-
żalne atuty – z  pewnością należą do nich 
korzystniejsze ceny lotów, przejazdów i noc-
legów. Wyłączywszy długi majowy weekend 
w  Polsce, przez całą wiosnę „upolować” 
można kapitalne okazje i wyruszyć w spon-
taniczną podróż bez narażenia się na zruj-
nowanie portfela. Nie trzeba dodawać, że 
poza sezonem dużo łatwiej uzyskamy urlop. 
W kolejkach przed popularnymi muzeami 
swoje zapewne odczekamy, ale i  tak upo-
ramy się z nimi dużo szybciej niż w okresie 
wakacyjnym, gdy czekające osoby liczy się 
kilometrami. Prędzej załapiemy się też na 
stolik w modnej knajpie, i tu kolejna dobra 
wiadomość – całkiem możliwe, że naszej 
romantycznej kolacji nie zepsują hałaśliwe 
dzieciaki, wymuszające na swoich rodzi-
cach zakup kolejnej porcji lodów.

sometimes gets quite… crowded. Tourists 
have a huge impact on the life of the city, 
consequently depriving it of its authentic 
character. It's a universal phenomenon, oc-
curring in picturesque villages in Tuscany, 
seaside resorts in the French Riviera, or 
the most important historical capitals in 
Europe. The holiday hustle and bustle has 
its good aspects, but it's sometimes hard to 
relax in such situations.

Why don't go on a dream journey a few 
months before and explore the world, en-
joying spring?

Such a solution has its great benefits, 
such as advantageous prices of flight 
tickets, transport, and accommodation. 
Excluding the long weekend in Poland in 
May, you may pick up terrific bargains all 
spring long and go on a spontaneous jour-
ney without going bankrupt. Needless to 
say that in the off-season, it's much easier 
to get a leave. You'll still have to queue up 
to visit the most popular museums, but it 
goes much faster than in the high season, 
when lines are kilometres long. It's also 
easier to get a  table in a  trendy restau-
rant; and here's another good news – it's 
very likely that your romantic dinner 
won't be ruined by rowdy kids, making 
their parents buy them another helping of 
ice cream.

It goes without saying that spring is 
more favourable to active recreation than 
summer. Sightseeing and walking the 
streets is also more pleasant in moderate 
temperature. What's more, you can see 
nature coming to life. You can come across 
famous city inhabitants and visitors any 
day during the year except for… the high 
tourist season, when they hide away from 
the crowd. For example, it's like that in So-
pot, visited by many artists and celebrities 
looking for a  convivial and relaxed atmo-
sphere in spring. The resort offers not only 
inspiration and fun, but also comfort and 
relaxation.

“Indeed, among our Guests there are true 
enthusiasts of Sopot in spring, who come 
here every year,” says Marlena Kędzierska, 
Marketing Manager of Hotel Haffner in So-
pot. “What they like about this time of year 
is relaxing atmosphere and beautiful, but 
not hot yet, weather. We've prepared dedi-
cated packages Spring in Sopot. Spring is 
also a good time to recover your health and 
fitness. Special osteopathic treatments 
performed by our specialists are highly 
popular then. Guests from all over Poland 
and from Scandinavian countries come to 
Sopot benefit from them. After their stay, 
they return home full of energy, just like it 
should be in spring!”  

C Z E M U  N I E  W Y B R AĆ  S I Ę 
W   W Y M A R Z O N Ą  P ODRÓŻ 
K I L K A  M I E S I Ę C Y  WC Z E Ś N I E J 
I   P OZ N AWAĆ  Ś W I AT, 
C I E S Z ĄC  S I Ę  W IO S N Ą? 
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hór „Minstrel”, który działa przy płoc-
kiej Małachowiance, miał niegdyś zwy-
czaj śpiewania raz do roku w płockim 

więzieniu (piszę „miał”, bo nie wiem, czy te 
koncerty dalej się odbywają, ale mam nadzie-
ję, że tak). 13 lat temu wystąpiłem tam z nimi 
po raz pierwszy. Od tego momentu z różnymi 
grupami występowałem w więzieniach i za-
kładach poprawczych kilkakrotnie.

Nie powiem, że dzięki temu wszystkiemu 
wiem, jak się czuł Johnny Cash podczas swo-
jego słynnego koncertu w więzieniu Folsom 
w 1968 – wiadomo, inne czasy, inni ludzie, 
inna szerokość geograficzna, a i mnie same-
mu do Casha daleko. A w przyszłym roku od 
rzeczonego koncertu Faceta w Czerni w Fol-
som minie dokładnie pół wieku. Casha już 
zresztą nie ma między nami, podobnie jak 
June Carter, Carla i Luthera Perkinsów czy 
Boba Johnstone'a, który był producentem 
oryginalnego albumu „At Folsom Prison”.

Publiczność w takich miejscach, jak wię-
zienia czy domy poprawcze, to z jednej strony 
publika bardzo wdzięczna, z drugiej – trud-
na. Ta publiczność nie wyjdzie z koncertu. 
Nie będzie ostentacyjnie ziewała, nie rzuci 
niczym na scenę, bo klawisze czuwają. Ale 
zapracować na jej aplauz – to już inna sprawa.

Ja w  więzieniach śpiewałem z  chórem. 
Dwa zupełnie inne światy – z jednej strony 
faceci skazani za kradzieże, podatki, alimen-
ty, rozboje, włamania, nieumyślne i umyśl-
ne spowodowanie śmierci, z drugiej grupa 
starszej lub młodszej młodzieży, najczęściej 
przestraszonej samym faktem występu, a co 
dopiero obecnością w więzieniu. Ledwie peł-
noletnie dziewczęta w eleganckich sukniach 
i naładowani testosteronem faceci, którzy 
kobiety widują zazwyczaj jedynie na papie-
rze. Ale Johnny Cash to inna sprawa. W 1968 
roku miał 36 lat. W więzieniach grywał od 
dekady. W 1955 roku napisał „Folsom Prison 
Blues” i od tego czasu starał się o możliwość 
nagrania swojego występu w Folsom. Uda-
ło się dzięki zaangażowaniu wielu osób. 
Dwa koncerty za murami Folsom zostały za-
planowane na 13 stycznia.

C

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.

On one hand the audience in places such 
as prisons or rehabilitation centres is a very 
thankful and, on the other, difficult one. Such 
audience will not leave the concert. It will not 
openly yawn or throw things at the stage ei-
ther because the guards are watching. But 
gaining it’s applause is another story. 

I sung in prisons with a choir. Two com-
pletely different worlds. On one side: men 
sentenced for thefts, taxes, child support, 
breaking and entering, involuntary and 
voluntary manslaughter and, on the other: 
a group of youth, usually terrified by a per-
formance in itself, let alone one in a prison. 
Barely legal girls in elegant gowns and full 
of testosterone men, who usually can only 
see pictures of women. But Johnny Cash 
was a different story. In 1968 he was 36 years 
old. He performed in prisons for a decade al-
ready. In 1955 he wrote Folsom Prison Blues 
and begun looking for a way to record his 
performance in Folsom. It was made possible 
thanks to many people. Two concerts behind 
the Folsom walls were planned to take place 
on January 13th.

On January 10th, three days before the 
concert, Cash and his band came to Sacra-
mento. They focused on rehearsals, which, 
for them, was not a given. They also hosted 
guests – Ronald Reagan, then still a gover-
nor of California, visited them in their ho-
tel. A  day before the concert pastor Floyd 
Gressett came to give Cash a tape with Grey-
stone Chapel, written and recorded by a Fol-
som prisoner, Glen Sherley. Johnny and his 
band stayed up all night, learning the song. 
The following day they performed it twice, 
each time at the very end of the concert.

Of course everything was recorded and 
released in all possible ways, and later re-re-
leased throughout the years. Thanks to At 
Folsom Prison and At San Quentin (released 
a year later) Johnny Cash got back on top 
and both albums became classics not only 
amongst concert performances. And during 
the concert at Folsom a photograph was tak-
en which perfectly portrays not only Cash 
himself, but also his career and life. On it’s 
right hand side there is Johnny, focused on 
the guitar, with a characteristic grimace on 
his face. He is, naturally, dressed in black, 
sitting on a  high chair, resting his legs on 
the edge of the stage. Behind him, on the 
left side, there are the drums, microphones, 
cables, guitars… But in the centre, at the 
bottom, there is a small silhouette  of June 
Carter, probably smiling, fully blossomed, 
perfect beauty of the time. And this is how it 
was – Johnny and his guitar, June, and music 
behind them. And, somewhere behind the 
lenses, the unknown and forgotten audience: 
Folsom prisoners. 

Z A  M U R A M I

10 stycznia, na trzy dni przed koncertami, 
Cash i jego ekipa zjawili się w Sacramento. Sku-
pili się na próbach, co wcale nie było dla nich 
regułą. Przyjmowali także gości – w hotelu 
odwiedził ich Ronald Reagan, wtedy jeszcze 
gubernator stanu Kalifornia. Dzień przed kon-
certem wpadł także pastor Floyd Gressett, któ-
ry przekazał Cashowi taśmę z piosenką „Grey-
stone Chapel”, nagraną i napisaną przez Glena 
Sherleya, więźnia Folsom. Johnny i jego ekipa 
zarwali nockę, żeby nauczyć się tej piosenki. 
Wykonali ją następnego dnia dwukrotnie, za 
każdym razem na sam koniec koncertu. 

Oczywiście wszystko zostało nagrane, 
następnie wydane we wszystkich możliwych 
wersjach i  wznawiane przez lata. Johnny 
Cash dzięki „At Folsom Prison” i wydanemu 
rok później „At San Quentin” wrócił na top, 
a oba albumy stały się klasykami nie tylko 
pośród płyt koncertowych. A podczas kon-
certu w  Folsom powstała fotografia, która 
fantastycznie obrazuje samego Casha, jego 
karierę i życie. Po jej prawej stronie uwiecz-
niony został sam Johnny, skupiony na gita-
rze, z  charakterystycznym grymasem na 
twarzy. Jest rzecz jasna ubrany na czarno, 
siedzi na wysokim stołku, z  nogami opar-
tymi o brzeg sceny. Za nim, po lewej stronie 
kompozycji piętrzy się perkusja, mikrofony, 
kable, gitary. Ale na samym środku widać 
jeszcze małą sylwetkę u dołu – June Carter, 
chyba uśmiechniętą, w kwiecie wieku i bę-
dącą ideałem urody tamtych czasów. I tak to 
właśnie było – Johnny i jego gitara, June, a za 
nimi muzyka. A gdzieś tam poza kadrem nie-
znana i zapomniana publiczność: osadzeni 
w zakładzie karnym Folsom. 

ENGLISH

BEHIND THE WALL

The Minstrel choir, which functioned by the 
Małachowianka in Płock, used to perform 
once a year in the local prison (I write “used” 
because I have no idea if those concerts are 
still taking place, but I  hope they are). 13 
years ago I performed there with them for the 
very first time. Since then I have performed 
many times in prisons and rehabilitation cen-
tres with different groups.

I cannot say that thanks to all this I felt 
like Johnny Cash did during his famous con-
cert in the Folsom prison in 1968 – obviously 
the times, the people, the geographic loca-
tion are all different and I surely am not Cash. 
Even more during the following few years. 
And next year it will be exactly half a century 
since the Man in Black performed in Folsom.

Cash himself is no longer amongst us, nor 
are June Carter, Carl and Luther Perkinson 
or Bob Johnstone, who was the producer of 
the original At Folsom Prison album.
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Muzycznymi towarami eksportowymi Polski zazwyczaj są 
wykonawcy, których próżno szukać w telewizjach śniadanio-
wych i  na okładkach najpoczytniejszych pism. Tak jest tak-
że z  Kroke, których mieszanka muzyki klezmerskiej, earth 
music i  – coraz bardziej – atmosferycznego jazzu i  orientu ma 
rzesze wielbicieli na całym świecie. Dopiero co wydany album 
„Traveller” wydaje się być muzycznym zapisem wojaży kraku-
sów po całym globie. Punktem wyjścia dla wycieczek z Kroke 
są oczywiście ich klezmerskie korzenie, ale przystanki na mu-
zycznej mapie trio robi bardzo urozmaicone: Kroke a to zawitają 
na moment gdzieś na Czarnym Lądzie za sprawą instrumentów 
perkusyjnych, a to zajrzą w polskie góry razem z fletem i skrzyp-
cami, a potem wyskoczą na chwilę na wschód, by podchwycić 
tamtejszych skal i melodyki. Wszystko jest podlane nowoczesną 
produkcją i  wciągającymi aranżacjami. Taki kłębek inspiracji 
i pomysłów nie miał prawa stworzyć spójnej płyty, ale Kroke to 
Kroke – u nich jakimś cudem wszystko się ze sobą łączy, jakby 
ludzkość nigdy nie podzieliła się na nacje i kultury. 

ENGLISH

KROKE – TRAVELLER
UNIVERSAL

Polish musical export goods are usually those artists who can’t 
be found on breakfast television or on magazine covers. It also 
applies to Kroke, whose combination of klezmer music, earth 
music and – increasingly so – atmospheric jazz and orient ac-
cents has numbers of fans all over the world. Their most recent 
album “Traveller” seems to be a musical account of their voy-
ages around the globe. The starting point for travels with Kroke 
are, obviously, their klezmer roots, but the remaining stops on 
their musical map are very differentiated – sometimes the trio 
visits the Dark Land thanks to percussion instruments, a mo-
ment later they fly to Polish mountains together with sounds 
of flute and violin, and then they make a short trip to the East 
to pick up some local scales and melodies. And everything is 
seasoned with modern production and mesmerizing arrange-
ments. This kind of bundle of inspirations and ideas should not 
have been able to become a coherent album, but Kroke is Kroke 
– miraculously enough, everything fits together perfectly, as if 
humanity had never divided itself into nations and cultures.  Z
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Nergala tyluż kocha, co nienawidzi. John Porter z kolei ma swo-
ją publikę, ale dla reszty zaczynał popadać w zapomnienie. Aż tu 
nagle gruchnęła wieść o  takim niecodziennym debiucie. Jak to 
mogło się zgodzić? Nie wiem, ale brzmi, jakby zgodziło się od razu. 
Dark americana, mroczny blues, trochę folku, czyli miks zwany 
southern gothic w wykonaniu Me And That Man to majstersztyk. 
Rockowe podejście Johna w  połączeniu z  wyniesionym przez 
Nergala z metalowej sceny niesfornym podejściem do tematów, 
które gdzie indziej mogą uchodzić za tabu, zaowocowało chyba 
najlepszym materiałem tego typu, jaki mógł powstać z dala od 
Stanów Zjednoczonych. „Songs of Love and Death” to bardziej 
charakterne i chwytliwe granie niż ostatnie dokonania Kinga 
Dude'a, Ghoultown czy Those Poor Bastards, za to gdzieś w okoli-
cach płyt Marka Lanegana czy Dead Man's Bones, zespołu Ryana 
Goslinga. Tym, dla których przytoczone nazwy są obce, wyja-
śniam pokrótce: Me And That Man to kawał porządnego bluesa, 
jaki powinno się grać pod bramami cmentarzy. Niezależnie od 
dyskografii zamieszanych w to przedsięwzięcie muzyków (a znaj-
dziecie tu spore nazwiska), wszyscy powinni być z „Songs of Love 
and Death” dumni. 

ENGLISH

ME AND THAT MAN – SONGS OF LOVE AND DEATH
AGORA/COOKING VINYL

Nergal has as many avid fans as zealous opponents. John Porter, in 
turn, has his own audience, but was slowly falling into oblivion for 
others. And suddenly bang! came the news about this unusual de-
but. How could this have worked out? I have no clue, but it sounds 
as if it worked out right off the bat. Dark Americana, dark blues, 
a little bit of folk, in other words a mix known as Southern Gothic 
– performed by Me And That Man, it’s a masterpiece. John’s rock 
attitude and Nergal’s unruly approach to various subjects that 
somewhere else might be considered taboo gave fruit to – possi-
bly – the best material of this kind that could have been created 
far from the United States. “Songs of Love and Death” is a more 
spirited and catchy playing than most recent accomplishments of 
King Dude, Ghoultown or Those Poor Bastards, and more or less 
comparable to albums of Mark Lanegan or Dead Man’s Bones, the 
band of Ryan Gosling. To those who are not familiar with those 
names and won’t find this comparison helpful – Me And That Man 
is a piece of really good blues that should be played at graveyard 
gates. Whatever the previous discography of musicians involved 
in this project might be (and you’ll find quite big names here), they 
all should be proud of “Songs of Love and Death.” 

KROKE – TRAVELLER
WYD. UNIVERSAL

ME AND THAT MAN – SONGS 
OF LOVE AND DEATH
WYD. AGORA/COOKING VINYL
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KAŻDY CHCIAŁBY, ŻEBY TRUD, KTÓRY WKŁADA W SWOJĄ PRACĘ 
ZOSTAŁ ZAUWAŻONY. NIE INACZEJ JEST Z ARTYSTAMI, KTÓRZY – 
WCIĄŻ CZĘSTO NIEDOCENIANI PRZEZ INNYCH – NIEJEDNOKROTNIE 
WKŁADAJĄ W TO, CO ROBIĄ DUŻO WIĘCEJ WYSIŁKU, ŁĄCZĄC GO 
Z PASJĄ I SERCEM. A TEGO PRZECIEŻ NIE DA SIĘ PRZEBIĆ.

4 8 – 4 9 K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Katarzyna Szewczyk

 dzisiejszym świecie kultury da się 
zauważyć pewien dualizm. Są sfery 
takie jak teatr, coraz bardziej wy-

pierany przez kino, czy malarstwo, które od 
dawna nie przyciąga już takich rzesz wielbi-
cieli jak kiedyś. Z drugiej strony mamy na 
przykład muzykę, która zawsze była i będzie 
popularna, chociaż i  tutaj, ze względu na 
ogromne zróżnicowanie gatunków, widać 
wśród słuchaczy ogromną asymetrię. Mówi 
się, że płynąc z prądem ma się nieco łatwiej. 
Cóż – nie zawsze jest to prawda, a artysta 
z powołania po prostu takiego działania nie 
zaakceptuje.

Dla takich właśnie ludzi powstają liczne 
nagrody, mające na celu nie tylko pomoc 
finansową, ale przede wszystkim promowa-
nie ich twórczości, osiągnięć artystycznych 
i  dokonań na rzecz kultury. W  1998 roku 

W ówczesny wojewoda województwa gdańskie-
go Tomasz Sowiński postanowił wesprzeć 
artystów z Pomorza, ustanawiając Pomorską 
Nagrodę Artystyczną, do dziś honorującą 
najbardziej znaczące postaci i wydarzenia 
z  dziedziny kultury i  sztuki, jakie miały 
miejsce w roku poprzedzającym jej przy-
znanie. Już same nominacje przypominają 
Pomorzanom (i nie tylko) o dziełach, koncer-
tach, spektaklach teatralnych, które już się 
odbyły, utrzymując jednocześnie w świado-
mości publicznej ich twórców, co jest najważ-
niejszą rolą PNA.

Dziś Pomorska Nagroda Artystyczna jest 
najważniejszym wyróżnieniem Samorządu 
województwa pomorskiego skierowanym do 
środowiska artystów. Zaprojektowana przez 
Marię Teresę Kuczyńską statuetka Gryfa 
Pomorskiego początkowo przyznawana była 

ZDJĘCIE źródło: PFB

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

aż w  dziesięciu kategoriach. Przez niemal 
dwadzieścia lat formuła zmieniła się – laure-
atów jest trzech, a dokładne dziedziny, w któ-
rych zostaną przyznane, nie są znane aż do 
momentu ogłoszenia nominacji. Zwycięzców 
wybiera Wielka Kapituła PNA, złożona ze 
wszystkich dotychczasowych laureatów, 
licząca dziś niemal sto osób. Dodatkowo 
przyznawany jest tytuł Pomorskiej Nadziei 
Artystycznej, którą zostaje uhonorowana 
obiecująca, młoda osobistość artystyczna, 
oczywiście z Pomorza.

Marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk od lat osobiście wybiera 
spośród nominowanych laureata Wielkiej 
Pomorskiej Nagrody Artystycznej za Mece-
nat Kultury. Jest to podziękowanie dla tych, 
którzy pomagają sztuce i kulturze, angażu-
jąc niepubliczne środki finansowe we wspie-
ranie artystów i instytucji kulturalnych na 
Pomorzu.

Wśród tegorocznych nominantów zdecy-
dowanie rządzą literaci. Spośród nich szansę 
na Gryfa za najlepszą kreację artystyczną 
mają między innymi Stefan Chwin, Dorota 
Karaś czy duet Katarzyna Banuch i Bartosz 
Filip. Za osiągnięcia w  sztuce statuetkę 
mogą otrzymać Beata Ewa Białecka i Jacek 
Kornacki. Nie zabrakło też muzyków – za 
ścieżkę dźwiękową do filmu „Wołyń” nomi-
nację otrzymał Mikołaj Trzaska, a Symon 
Morus i  Kamil Piotrowicz mają szansę 
na tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej. 
Wybór już jest trudny, a to tylko niektórzy 
z nominowanych!

Rokrocznie Gala wręczenia Pomorskiej 
Nagrody Artystycznej odbywa się na Sali 
Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
– w tym roku wydarzenie to będzie miało 
miejsce już 27 kwietnia. Tradycyjnie, tuż 
po wręczeniu przez marszałka Mieczysława 
Struka nagród wszystkim zwycięzcom, na 
Ołowiance odbędzie się kończący Galę kon-
cert symfoniczny.

Na scenie pojawi się wybitny współcze-
sny kompozytor – Paweł Łukaszewski w to-
warzystwie Orkiestry Symfonicznej PFB. 
Zgromadzeni na sali uczestnicy Gali oraz 
melomani będą świadkami niecodziennego 
wydarzenia: jako jedni z pierwszych będą 
mieli okazję usłyszeć najnowszą kompozycję 
twórcy – „Wings Concerto. Koncert na dwa 
flety i orkiestrę kameralną”. Oprócz gdań-
skiej orkiestry swoje umiejętności na flecie 
zaprezentują również soliści – Agata Kielar-
Długosz i Łukasz Długosz.

Poza „Wings Concerto” artyści wykonają 
utwory wielkich rosyjskich kompozyto-
rów. Ze sceny wybrzmią dźwięki Diverti-
menta z baletu „Pocałunek wróżki” Igora 
Strawińskiego, będący hołdem dla twórczo-
ści Piotra Czajkowskiego. Usłyszeć będzie 

GRYFY 
PONOWNIE WYLĄDUJĄ 
NA OŁOWIANCE



G R Y F Y  P O N O W N I E  W Y L Ą D U J Ą  N A  O Ł O W I A N C E

można również zbiory etiud-obrazów (Études-Tableaux) 
Siergieja Rachmaninowa w opracowaniu włoskiego kom-
pozytora i dyrygenta Ottorino Respighiego.

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

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

ENGLISH 

ONCE AGAIN, GRIFFINS WILL LAND ON THE 
OŁOWIANKA

Everyone wants the effort they put into their work to be noticed. It 
is no different with artists, who, still often unappreciated, often put 
in much more into what they do, bringing in passion and heart. And 
this cannot be replaced by anything.

In the world of modern culture you can notice a certain 
dualism. There are such spheres as theatre, more and 
more often overtaken by the cinema or fine arts, which do 
not attract as many people as they used to. On the other 
hand we have music, which always was and always will 
be popular, although even here, due to a huge number 
of different genres, you can see a huge asymmetry in fan 
groups. They say that it is easier to go with the current. 
Well… this is not necessary true and an artist with a call-
ing would not accept it.

For those artists prizes are created, which are supposed 
to not only help them financially but, most importantly, 
promote their work, accomplishments and persona. In 
1998 Tomasz Sowiński, then province governor of the 
Gdańsk Voivodeship, decided to support the Pomeranian 
artists and established the Pomeranian Art Award, which 
is now awarded to the most important people and events in 
the field of culture and art of the given year. Nominations 
in themselves remind the locals (and not only them) about 
art works, concerts and plays which have already taken 
place, at the same time commemorating their creators, 
which is the main goal of the Pomeranian Art Award.

Today the Pomeranian Art Award is the biggest rec-
ognition given to artists by the Pomeranian Province 
Government. Designed by Maria Teresa Kuczyńska, the 
Pomeranian Griffin statuette was initially awarded in ten 
categories. Across twenty years the form has changed – 
there are three laureates and the specific fields, in which 
the award will be given are unknown until the nomi-

nations are announced. The winners are chosen by the 
Pomeranian Art Award’s Grand Committee, consisting of 
all the previous winners, which, as of today, is almost one 
hundred names. Additionally, a young, promising artist 
from the Pomeranian Region is awarded the Pomeranian 
Art’s Hope title.

Mieczysław Struk, Pomeranian Region Marshal is per-
sonally choosing a winner of the Pomeranian Art Grand 
Prize from amongst the nominees, recognizing them for 
their Cultural Patronage. It is a bow to those who are sup-
porting art and culture, investing in artists and cultural 
institutions in the Pomeranian Region.

Amongst this year’s nominees there is a large group of 
writers. High chances of winning the Griffin for the best 
artistic creation have, amongst others: Stefan Chwin, 
Dorota Karaś and a duet Katarzyna Banuch and Bartosz 
Filip. For their achievements in arts: Beata Ewa Białecka 
and Jacek Kornacki. There are also musicians: Mikołaj 
Trzaska was nominated for his music for Wołyń film and 
Szymon Morus and Kamil Piotrowicz have a chance to win 
the Pomeranian Art’s Hope title. It is a difficult choice and 
there are many more nominees!

Every year the Pomeranian Art Award Gala takes place 
in the Concert Hall of the Polish Baltic Philharmonic. This 
year it will take place on April 27th. Traditionally, after 
the award’s ceremony led my marshal Mieczysław Struk, 
a classical music concert will take place on the Ołowianka.

Paweł Łukaszewski, a renowned composer, will appear 
on stage with the Polish Baltic Philharmonic Symphonic 
Orchestra. Guests attending the Gala and fans of music 
will bear witness to an unusual event: they will be one of 
the first listeners of the artist’s newest composition: Wings 
Concerto. A  two flute and cameral orchestra concert. 
Soloists will perform on flutes: Agata Kielar-Długosz and 
Łukasz Długosz, accompanied by the orchestra.

In addition to Wings Concerto the artists will per-
form musical pieces by great Russian composers. There 
will be pieces of the “Divertimento” form the Fairy’s 
Kiss ballet by Igor Strawiński, performed as a commem-
oration of Peter Tchaikovsky’s creativity. You will also 
be able to hear Études-Tableaux by Sergei Rachmaninov 
arranged by Ottorino Respighi, Italian composer and 
conductor.

You can find details about the event on the Polish Baltic 
Philharmonic website. Tickets for this and other Polish 
Baltic Philharmonic events are available at ticket registers 
on the Ołowianka and online at www.filharmonia.gda.pl.

The concert is supported by the Ministry of Culture 
and National Heritage, as part of Collections Programme 
– “Conducting orders” priority, realised by the Institute 
of Music and Dance. 
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P OMOR S K A  N AGRODA  A RT YS T YC Z N A 
J E S T  N A J WA Ż N I E J S Z Y M  W Y RÓŻ N I E N I E M 
SA MOR Z Ą DU  WOJ EWÓDZ T WA 
P OMOR S K I E G O  S K I E ROWA N Y M 
D O  Ś ROD OW I S K A  A RT YS T ÓW. 



DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SOPOT CLASSIC 
WOJCIECH RAJSKI ORAZ POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT JUŻ 
PO RAZ CZWARTY ZAPRASZAJĄ MŁODYCH TWÓRCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO.
TEKST PFK Sopot

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

iędzynarodowy Festiwal Sopot 
Classic od początku swego istnie-
nia wspiera i pobudza twórczość 

młodych kompozytorów. W jego ramach 
co dwa lata odbywa się konkurs, którego 
idea znalazła poparcie u samego mistrza, 
a jednocześnie patrona wydarzenia – pro-
fesora Krzysztofa Pendereckiego.

Będąc organizatorem konkursu, Pol-
ska Filharmonia Kameralna Sopot ma na 
celu przede wszystkim pomoc debiutują-
cym artystom w  stworzeniu przestrzeni 
dla zaprezentowania ich twórczości oraz 
wprowadzeniu ich muzyki do szerokiego 
obiegu kultury. 

Dzięki Konkursowi Kompozytorskie-
mu twórcy, którzy wkraczają na tę nie-
łatwą ścieżkę, będą mieli szansę przed-
stawienia swoich muzycznych pomysłów 
przed profesjonalnym jury.

Oprócz nagrody finansowej laureat 
konkursu będzie miał możliwość zapre-
zentowania zwycięskiego utworu przed 

M publicznością podczas Gali Finałowej, któ-
ra odbędzie się 2 sierpnia 2017 roku w Sali 
Koncertowej Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej Sopot.

W konkursie może wziąć udział każdy 
młody kompozytor mający obywatelstwo 
polskie, urodzony nie wcześniej niż przed 
15 czerwca 1982 roku. Każdy uczestnik 
może zgłosić maksymalnie trzy utwory 
skomponowane na orkiestrę smyczkową, 
z  wykorzystaniem jednego instrumen-
tu solowego. Termin zgłoszeń upływa 15 
czerwca 2017 roku. 

ENGLISH

4TH KRZYSZTOF PENDERECKI 
COMPOSERS’ COMPETITION

For the fourth time, Wojciech Rajski, the Artistic 
Director of International Music Festival Sopot 
Classic, together with Polish Chamber Philharmonic 
Sopot, invite young composers to participate in the 
Krzysztof Penderecki Composers’ Competition.

ZDJĘCIA Edyta Rembała

WIĘCEJ INFORMACJI 
na temat Konkursu oraz szczegółowy 
regulamin znajduje się na stronie 
www.sopotclassic.pl

Since its first edition, International Festi-
val Sopot Classic has supported and pro-
moted young composers. Every two years, 
a competition – supported by the master 
and the patron of the event, professor 
Krzysztof Penderecki – is held during the 
festival. 

Polish Chamber Philharmonic Sopot, 
as the organiser of the event, aims primari-
ly at providing upandcoming artists with 
a  chance to present their work in public 
and widely promote their music.

Thanks to the Composers’ Competi-
tion, artists who embark on their musical 
career, which is undoubtedly a hard one, 
will have a chance to present their ideas 
before a professional jury.

Apart from a financial prize, the winner 
will perform the prize-winning composi-
tion before the audience during the Gala 
held in the concert hall of Polish Chamber 
Philharmonic Sopot on 2 August 2017.

The competition is open to young com-
posers of Polish nationality, born not ear-
lier than 15 June 1982. Every participant 
may propose at most three compositions 
for string orchestra with one solo instru-
ment. Entry deadline is 15 June 2017.

For more information about the Com-
petition and detailed participation rules, 
visit www.sopotclassic.pl.

IV KONKURS KOMPOZYTORSKI 
IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO
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TEKST Aleksandra Budka

KIEDY JAKO MŁODOCIANY 
HIPIS PRACOWAŁ W SKLEPIE 
MUZYCZNYM, NIE PODEJRZEWAŁ 
PEWNIE, ŻE ZA KILKANAŚCIE 
LAT BĘDZIE SIĘ O NIM MÓWIŁO 
„PAN LEGENDA”. O DRODZE, JAKĄ 
PRZESZEDŁ, MARZĄ WSZYSCY 
CHŁOPCY KUPUJĄCY PIERWSZĄ 
GITARĘ. JEDNAK PIOTR BANACH 
ROZCZAROWAŁ SIĘ SPEŁNIONYM 
MARZENIEM Z DZIECIŃSTWA, 
KIEDY ODKRYŁ, ŻE MUZYKĘ 
MOŻNA TRAKTOWAĆ JAK 
ZWYKŁY ZAWÓD. ZAŁOŻYCIEL 
HEY I INDIOS BRAVOS, 
ZESPOŁÓW Z RZESZAMI FANÓW, 
DZIŚ SKUPIA SIĘ NA DOMOWYM 
PROJEKCIE W MYŚL PUNKOWEJ 
ZASADY „DO IT YOURSELF”.

TYLKO 
CZYSTA 
FORMA

T Y L K O  C Z Y S T A  F O R M A

ZDJĘCIA Radek Kurzaj



15 października 2015 roku świat na chwilę stanął 
w miejscu. Indios Bravos zawiesili działalność. Świat 
fanów się zatrzymał, ale czy wasz – członków zespołu – 
rozwinął wtedy największą od lat prędkość?
Zawieszenie Indios Bravos nie wynikało z konfliktów, nie 
wydarzyło się nic dramatycznego. Ciągle stanowimy świet-
ną ekipę. Jednak po tylu latach ciągłego grania w każdy 
weekend zauważyłem, że rzeczywiście dobrze bawimy się 
w busie, opowiadając sobie żarty, ale zupełnie przestaliśmy 
rozmawiać o muzyce. Dopadła nas rutyna, która jest zła dla 
muzyki właśnie. Ta staje się wtedy zawodem, a mimo że na 
niej zarabiamy, to warto byłoby, aby pozostała pasją. Aby 
była czymś nieskażonym rachunkami. Nie nagrywamy 
albumu dlatego, że trzeba spłacić kredyty. Nigdy tak 
nie myśleliśmy, ale tę wkradającą się rutynę słychać było 
w muzyce – przynajmniej ja ją słyszałem. Postanowiliśmy 
dać sobie czas, aby od tej rutyny odejść i zatęsknić za sobą. 
Jesteśmy na wakacjach.

To tempo współczesności było dla Indiosów za szybkie?
Nasza publiczność była inna od tej, która przychodziła na 
„typowe” koncerty reggae w tamtych czasach. To podkre-
ślali wszyscy właściciele klubów, którzy kojarzyli ludzi przy-
chodzących na koncerty. Gdy grali Indios Bravos, następo-
wała wymiana publiczności. Trafialiśmy do ludzi mających 
sentyment do nieskażonego grania. Dziś muzykę bardziej 
się ogląda niż słucha. A jeżeli słucha, ma to iść w nogi, bo gdy 
idzie w głowę, to może zmęczyć. Wiele zespołów w tamtym 
czasie wyglądało świetnie, w zachodnim stylu, wszyscy grali 
tak, że nogi same rwały się do tańca, ale w przekazie była tyl-
ko „biba, biba, biba”. Indios Bravos byli na drugim biegunie.

Wydanie na winylu „Mental Revolution”, bardzo 
ważnej dla zespołu i słuchaczy płyty z 2004 roku, to 
wskrzeszenie pamięci o zespole?
Dobrze byłoby, aby ludzie o nas pamiętali i wiedzieli, że 
zespół się nie rozpadł. Że istniejemy jako zespół, a nie 
tylko jako legenda, a dla niektórych jako wspomnienie. 
Przypominamy o sobie.

Pamiętam, jak 10 lat temu w małym domu kultury 
śpiewałam w kapeli reggae, z którą zawsze chcieliśmy 
grać tak jak Indios Bravos. Wychowaliście sobie i fanów, 
i muzyków, dla których jesteście legendą.
Nie wierzę w skromność muzyków. Każdy, kto wycho-
dzi na scenę, nie jest skromny, bo wychodząc, mówi: 

W  T E J  C H W I L I  N I KO G O  N I E 
P O T Ę PI A M  Z A  T O,  Ż E

GR A  M UZ Y K Ę,  KT ÓR A 
OB L IC Z O N A  J E S T  N A  Ł AT W Y

I  S Z Y B K I  S U KC E S ,  B O  M YŚ L Ę 
S OB I E ,  Ż E  T E N  J E S T  TA K

SA MO  N Ę C ĄC Y  JA K  PR AG N I E N I E 
Z BAW I E N I A  Ś W I ATA .

„Patrzcie na mnie, mam dla was coś takiego, czego nie 
mają inni”. Już nie buntuję się przeciwko nazywaniu mnie 
legendą. Kiedyś, gdy ktoś podchodził i zachwycał się, że 
dzięki Hey czy Indios Bravos stałem się legendą polskie-
go rocka, odpowiadałem: „Nie żartuj, ja tylko gram na 
gitarze”. Dziś uważam, że jeśli to dla kogoś ważne, aby ty-
tułować mnie „panem legendą”, to dlaczego się na to nie 
zgodzić? Wypada tylko podziękować, a nie mówić mu, 
że się myli.

Jakie będzie pierwsze zdanie pisanej przez ciebie 
autobiografii?
Zacząłem ją pisać, więc wiem, jak brzmi: „Wracam ze spo-
tkania z wydawcą”. (śmiech) 

Będzie o puzonie, nieukończonym liceum i pracy 
w sklepie muzycznym?
Dekadę temu zrobiłem do niej pierwsze podejście i roz-
pędziłem się, bo zacząłem pisać właśnie o puzonie, moim 
dzieciństwie i o tym, jak chodziłem na ryby albo jak łapali-
śmy z kolegami wampiry w lesie. Pomyślałem jednak, że to 
jest średnio atrakcyjne dla czytelnika – a sam nim jestem, 
bo czytam dużo biografii. I kiedy poznaję dzieciństwo ro-
dziców głównego bohatera, to tylko wtedy mnie to intere-
suje, gdy jest napisane naprawdę fajnym, literackim języ-
kiem – wtedy czyta się to jak beletrystykę. Więc użyłem 
tego, co napisałem 10 lat wstecz, jako wstępu, zaznaczając, 
że to coś napisane dawno temu – a poleciałem tam w patos 
i wyszła proza poetycka, bo zachłysnąłem się myślą, że je-
stem pisarzem. (śmiech) Jest więc wstęp o puzonie, choć 
wątek o sklepie z płytami pominąłem. Doszedłem w tej 
chwili do początków Hey. Jestem gadułą, więc nie ustrzegę 
się wątków niezwiązanych z muzyką. A z tą mam problem, 
bo wiem, że parę osób urażę. Chociażby tym, że o niektó-
rych nie napiszę. Jednak o pewnych sytuacjach napisać 
muszę, żeby uzasadnić swoje późniejsze wybory. Nie ma 
sposobu, żeby od tego uciec. Trochę się boję tej konfronta-
cji, bo zawsze byłem nastawiony pokojowo do wszystkich.

Napiszesz też o tym, jaki zawód przyniosło ci bycie 
gwiazdą rocka?
Oczywiście. Mój młodzieńczy idealizm został mocno zra-
niony. Jako hipis postrzegałem świat muzyki jako lepszy, 
a ludzi, którzy go tworzą, jako wrażliwszych na zło, chcą-
cych to zło ze świata wyrugować swoją muzyką i tekstami. 
Potem, kiedy wszedłem w show-biznes, okazało się, że to 
są tacy sami ludzie jak wszyscy, tylko zarabiają na chleb in-
nymi narzędziami. Że nie ma w tym żadnej filozofii i moż-
na się tego fachu nauczyć w szkole.

Nie każdy musi być artystą.
Teraz to wiem. W tej chwili nikogo nie potępiam za to, że 
gra muzykę, która obliczona jest na łatwy i szybki sukces, 
bo myślę sobie, że ten jest tak samo nęcący jak pragnienie 
zbawienia świata.

Czy w Polsce gra się jeszcze dobrze albo dobre reggae?
Nie wiem, bo przestałem słuchać tej polskiej sceny reg-
gae za sprawą jednego z forów. Wypowiadali się tam mu-
zycy, didżeje, dziennikarze piszący o reggae w Polsce 
oraz organizatorzy koncertów. Czułem się tam totalnie 
wyalienowany. Pomijam to, że mało kto akceptował tam 
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Indios Bravos. Oprócz więc opinii, które 
mnie dotykały, były też takie, które spowo-
dowały, że ja się na scenę reggae’ową najeża-
łem. A ta scena to nie ta, z którą ja identyfi-
kowałem się w latach 80-tych.

Byłam w studiu na Myśliwieckiej, gdy 
Tomasz Żąda premierowo zagrał „Jeśli tylko 
to będzie możliwe” BAiKI i odetchnęłam 
z ulgą, że Piotr Banach nie ucieka od reggae. 
Jednak później okazało się, że BAiKA to nie 
jest projekt reggae.
Nie jestem w stanie odciąć się od reggae, 
bo jest ono we mnie za sprawą zespołów 
już z lat 60. W Deep Purple brakuje tylko 
ciętej gitary, ale to wszystko przecież buja 
się jak reggae, podobnie z  Beatlesami. 
Uwielbiam ten puls i  nie uwolnię się od 
niego. Kiedyś mój kolega powiedział, że co-
kolwiek bym nie zrobił, jakiego zespołu nie 
założył, to i tak będzie to reggae. (śmiech) 
Coś w tym jest, bo nawet w Hey było spo-
ro reggae’owych wtrętów. W repertuarze 
BAiKI mamy wyraźne fragmenty reggae, 
chociaż nie myślimy o sobie jako o zespole 
reggae. Wiele osób polemizowałoby także 
ze stwierdzeniem, że jesteśmy zespołem 
rockowym. Bo gramy zarówno w klubach, 
jak i na wieczorkach poetyckich.

Jest rock’n’roll, punk i garaż. A raczej – dom, 
bo wszystko tworzycie chałupniczo. 
Jestem mieszanką hipisa, punka i rastama-
na, nigdy nie potrafiłem się zdecydować. 
(śmiech) Pamiętam czasy, kiedy pisałem 
hipisowskie teksty, na głowie miałem kró-
ciutkie postawione dreadlocki, na ręku opa-
skę w kolorach rasta, ale naćwiekowaną jak 
punkowiec. Wszystkie te subkultury łączyło 
zamiłowanie do wolności i samodzielności. 
Nawet jednym z naczelnych haseł kultury 
punkowej było „do it yourself”. To jest dla 
mnie bardzo ważne – żeby nie sprzedawać 
praw do swoich piosenek, aby nie było pro-
ducenta, który powie mi, że się mylę, tek-

ściarza, który napisze tekst i kompozytora 
od przeboju. Nie wątpię, że ktoś zrobi to le-
piej, ale chcę zrobić coś sam i w ten sposób 
komunikować się ze światem. Moja twór-
czość to moje dzieci, a tych nie oddaje się 
w obce ręce.

Macie aspiracje na płytę studyjną?
Nagrywamy ją w domu, w pokoju obok. A jak 
ma się do studia sześć kroków, to najtrud-
niej je zrobić. Pracuję także nad książką, 
więc kiedy idę do studia, to najczęściej jed-
nak piszę. Mam problem z tym, jak ugryźć 
fakt, że BAiKA była w założeniu projektem 
minimalistycznym. Jest automat perkusyj-
ny, gitara, Kafi gra na klawiszach, ja na gita-
rze – na koncertach to się fajnie sprawdza. 
Ale gdyby chcieć zrobić z tego płytę, to już 
nie bardzo. Bo człowiek jest przyzwycza-
jony do tego, że na płycie jest bas, kontra-
punkt w  postaci drugiej gitary. Więc gdy 
zaczynam dorabiać te rzeczy do piosenek 
koncertowych, to one na tym tracą. Z dru-
giej strony na płytę wydają się zbyt puste. 
Powoli to omijam, pisząc nowe piosenki, 
które powstają najpierw jako studyjne. Płyta 
koncertowa BAiKI powstała podczas jedne-
go z naszych pierwszych występów. Bardzo 
spodobał mi się ten klimat, którzy wytwo-
rzyliśmy, jestem z tego bardzo zadowolony, 
długo na to czekałem. Przeniosło mnie to 
w czasy, za którymi tęsknię. Jest prawda, 
a nie ma tego, co ja nazywam „mizdrzeniem 
się”. Tylko czysta forma.

Czy BAiKA to w końcu twoja muzyczna 
bajka?
Wszystko, co robię, to moja bajka muzycz-
na. To, że pracuję nad płytą BAiKI, nie zna-
czy, że już nie myślę o  Indiosach. BAiKA 
dodaje mi teraz skrzydeł, chciałbym, żeby 
przebiła się do świadomości ludzi. A wierzę, 
że znajdzie się parę osób, które na coś takie-
go czekają, tak jak ja czekałem. Walczę, od-
bijając się czasem od ściany. 

ENGLISH 

ONLY PURE FORM

When he worked at a music shop as a young hippie, 
he probably didn’t suspect that in several years’ 
time people would call him “Mr. Legend.” The path 
that he has pursued is something that all boys 
buying their first guitar dream of. But Piotr Banach 
felt disappointed with his fulfilled childhood dream 
when he discovered that music could be treated 
as an ordinary profession. The founder of Hey and 
Indios Bravos, bands with numbers and numbers of 
fans, today he focuses on a home project according 
to the punk maxim “do it yourself.”

On 15 October 2015, for a moment the 
world came to a standstill. Indios Bravos 
suspended their activity. The world of fans 
came to an abrupt halt, but was it then that 
the world of band members developed the 
greatest speed in years?
The suspension of Indios Bravos’ activity 
wasn’t the result of any fights or arguments, 
there was nothing dramatic about it. We still 
are a great team. But after so many years of 
playing weekend after weekend, I noticed 
that while we really did have great fun on the 
bus, cracking jokes and the like, we stopped 
talking about music almost entirely. We got 
stuck in a rut, and it’s very bad for music. It 
then becomes a profession, and although we 
do earn our living thanks to it, it would still be 
great if it remained a passion. If it was some-
thing uncontaminated with bills. We don’t 
record albums because we have bank credits 
to pay off. We have never thought this way, 
but this insidious routine was audible in our 
music – at least I could hear it. We decided to 
take some time off to break with this routine 
and give ourselves a chance to miss each oth-
er. We’re on holidays.

Was the pace of modern times too quick for 
Indios Bravos?
Our audience was different from the one 
that came to “standard” reggae concerts 
in those times. It was stressed by all club 
owners who knew people coming to con-
certs at least by sight. When Indios Bravos 
were playing, there was a  change of the 
audience. We were listened by people who 
were fond of unpolluted playing. Today, 
you watch music rather than listen to it. 
And if you listen to it, it has to go to your 
legs, because if it goes to your head, it 
might tire you. Many bands looked great at 
that time, in western style, and all played in 
such a way that people couldn’t help but to 
tap their legs to the rhythm – yet their only 
message was “party, party, party.” Indios 
Bravos were the polar opposite.

...W TEN SPOSÓB 
KOM U N I KOWAĆ SI Ę ZE 
ŚW I ATEM. MOJA 
T WÓRCZOŚĆ TO MOJ E 
DZI ECI, A T YCH N I E 
ODDA J E SI Ę W OBCE R ĘCE.
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Is releasing a vinyl version of „Mental 
Revolution” – an album that originally came 
out in 2004 and is very important for both 
the band and your listeners – an attempt to 
revive the memory of the band?
It would be great if people remembered us and 
knew that the band hasn’t disbanded. That we 
still exist as a band, not only as a legend or, for 
some people, a memory. We keep reminding 
people about ourselves.

I remember how ten years ago, in a small 
community centre, I sang in a reggae band, 
and we all wanted to play like Indios Bravos. 
You’ve raised fans and musicians for whom 
you’re a legend.
I don’t believe in musicians’ modesty. Every-
one who goes onto the stage can’t possibly 
be modest, because just by doing so they 
say, “Look at me, I have something for you 
that the others don’t.” I no longer object to 
me being called a legend. In the past, when 
someone walked up to me and went into rap-
tures that thanks to Hey or Indios Bravos I be-
came a legend of Polish rock, I would always 
answer, “Come on, I only play the guitar.” To-
day I think that if it’s important for someone to 
call me “Mr. Legend,” then why not. I can only 
thank them and not tell them they’re wrong.

What will the first sentence of your 
autobiography look like?
I’ve already started to write it, so I know what it 
looks like – “I come back from a meeting with 
a publisher.” (laughs)

Will it be about the trombone, unfinished 
high school and a job at a music shop?
My first shot at the autobiography was ten 
years ago, and I went too far, because I start-
ed to write about the trombone, my child-
hood, about how I used to go fishing or how 
my friends and I tried to catch vampires in 
the forest. But I concluded that it wasn’t very 
interesting for a reader – and I’m a reader too, 
because I read a lot of biographies. And when 
I learn about the main protagonist’s parents’ 
childhood, I’m interested in it only if it’s writ-
ten in a cool literary style – then it reads like 
fiction. So I used what I wrote ten years earlier 
as an introduction, making it clear that it was 
written a long time ago – and I really did run 
into pathos there, so it turned out poetic prose, 
because I relished the thought that I was a writ-
er. (laughs) So there’s an introduction about 
the trombone, although I omitted the part 
about the shop with music records. So far, I’ve 
reached the beginnings of Hey. I’m a chatter-
box, so I will inevitably end up writing about 
things unrelated to music. And I have a prob-
lem, because I know that I will offend some 
people, if only for the fact that I won’t mention 

them. But I have to write about some situa-
tions to account for my later choices. There’s 
no way to escape it. I’m a little bit afraid of 
this confrontation, because I’ve always been 
peaceable towards everyone.

Will you also write about the 
disappointment that being a rock star 
brought you?
Of course. My youthful idealism has been 
deeply wounded. As a  hippie, I  perceived 
the world of music as a better one, and people 
who create it – as more sensitive to evil and 
wanting to get rid of this evil with their mu-
sic and lyrics. Then, when I entered the show 
business, it turned out that they are people just 
like everybody else except that they earn their 
living with other tools. That there’s no philoso-
phy in it and that you can learn this profession 
at school.

Not everyone has to be an artist.
Now I know it. Today I don’t condemn anyone 
for playing music which is geared towards 
easy and quick success, because I think that 
it’s as tempting as the desire to save the world.

Are there still good musicians in Poland and 
is there good reggae?
I don’t know, because I stopped to listen to 
Polish reggae scene because of one of Internet 
forums. There were posts written by musi-
cians, DJs, journalists dealing with Polish 
reggae and organizers of concerts. I  felt 
totally alienated there. Not to mention that 
there were really few people who accepted 
Indios Bravos there. So apart for opinions that 
touched me, there were also comments that 
made me bristle at the reggae scene itself. And 
it’s not the same scene with which I identified 
myself in the 1980s. 

I was at the studio at Myśliwiecka when 
Tomasz Żąda played “Jeśli tylko to będzie 
możliwe” (Eng.: “If it’s only possible”) by 
BAiKA for the first time, and I heaved a sigh 
of relief that Piotr Banach wasn’t running 
away from reggae. But then it turned out 
that BAiKA was not a reggae project.
I am not able to cut myself off from reggae, 
because it’s in me thanks to bands already 
from the 1960s. The only thing that’s miss-
ing in Deep Purple is the appropriate guitar, 
but otherwise it sways just like reggae – and 
the Beatles too. I love this pulse and I won’t 
free myself from it. In the past, one of my 
friends told me that whatever I might do or 
whatever band I  might found, it would al-
ways be reggae. (laughs) There’s something 
to it, because there were numerous reggae 
accents even in Hey. We have distinct reg-
gae fragments in BAiKA’s repertoire too, al-

though we don’t consider ourselves a reggae 
band. Many people would argue that we’re 
not a rock band either. Because we play both 
in clubs and at poetry recitals.

There’s rock and roll, punk and garage. Or 
rather house, because you create everything 
indoors.
I’m a combination of a hippie, a punk and 
a rastaman, I’ve always been indecisive in 
this matter. (laughs) I remember times when 
I wrote hippie lyrics and wore short dread-
locks and a rasta-coloured band on my wrist 
which was studded like a bracelet for a punk. 
All those subcultures were similar in that they 
loved freedom and independence. One of the 
primary maxims of punk culture was “do it 
yourself.” It’s very important for me – not to 
sell rights to my songs, not to have a producer 
who will tell me that I’m wrong, not to have 
a songwriter who will write some lyrics or 
a composer who’ll compose a smash hit. I have 
no doubts that someone can do it better, but 
I want to do something on my own and in this 
way communicate with the world. My songs 
are my children, and you don’t give them away 
to strangers.

Do you want to record a studio album?
We record it at home, in the room next door. 
And if you have six steps to the studio, it’s very 
hard to actually make them. I’m also working 
on the book, so when I go to the studio, I usual-
ly write. I find it difficult to cope with the fact 
that BAiKA was supposed to be a minimalis-
tic project. There’s the drums machine, the 
guitar, Kafi plays the keys, I play the guitar – it 
works out really great during concerts. But if 
you want to make an album out of it – not so 
much. Because you’re used to having bass and 
the counterpoint of another guitar on an al-
bum. So when I start to add those elements to 
live songs, they lose a lot of their charm. On the 
other hand, they seem to hollow for an album. 
I slowly overcome this predicament by writing 
new songs that come out as studio songs first. 
The live album of BAiKA was created during 
one of our first performances. I really like the 
climate we created, I’m really pleased with it, 
I’ve waited a long time for it. It transferred me 
back to the times I miss. There is truth and no 
“simpering,” as I call it. Only pure form.

So is BAiKA your musical cup of tea?
Everything I do is my musical cup of tea. 
The fact that I  work on BAiKA’s album 
doesn’t mean that I  don’t think about 
Indios Bravos. BAiKA sends me flying now, 
I would like for it to reach people. And I be-
lieve that there are some people who wait 
for something like this, just like me. I fight, 
sometimes bouncing off the wall.
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„COLTRANE WEDŁUG COLTRANE’A. 
WYWIADY”, RED. CHRIS DE VITO, TŁUM. 
FILIP ŁOBODZIŃSKI, WYD. KOSMOS KOSMOS, 
WARSZAWA 2017

Dożyliśmy smutnych czasów, w których inteligentowi 
należy tłumaczyć nie tylko, kto to John Coltrane, ale 
co to w ogóle jazz. I dlaczego nie powinno się go za-
stępować współczesnymi badziewiami dźwiękowymi 
w stylu… no, mniejsza z tym.

Spróbuję więc wyłożyć to jak najprościej: Coltrane 
to Bóg. Sam mówił tak: „Moim celem jest prowadze-
nie życia prawdziwie religijnego i  wyrażenie tego 

poprzez muzykę. Jeśli tak żyjesz, to zagranie tego nie 
stanowi problemu, ponieważ muzyka to cząstka ca-
łości”. Z życiem religijnym bywało u Coltrane’a róż-
nie, ale czy Bóg musi być religijny? Ważne, by inni 
w niego wierzyli.

„John Coltrane to dla mnie religia i kościół. To 
dźwięki wielkiej miłości do świata i ludzi, to pora-
żająca duchowość i muzyczna głębia, to pochwała 
nieskończenie pięknego i nieskończenie brzydkie-
go” –  twierdzi Tymon Tymański, a ja zgadzam się 
z każdym słowem. 

Książka podzielona jest na kilka części: w trzech 
pierwszych są wy wiady z  lat 1952-67, są też cyta-
ty z  Coltrane’a  oraz rozmowy o  nim z  innymi mu-
zykami. Mam świadomość, że „Coltrane według 
Coltrane'a” to nie jest pozycja dla każdego. Ale wiem 
też, że dla muzyków, miłośników jazzu oraz tych, 
którym w  ogóle dobra muzyka nie jest obojętna, to 
rzecz obowiązkowa; genialny saksofonista opowia-
da z  wielkimi szczegółami o  swojej pracy, o  innych 
muzykach, co robić, by być szczerym w sztuce i czy-
ni to przeciekawie. „Nikt w jazzie, tak trafnie i wni-
kliwie, nie tłumaczy głębi, istoty i  filozofii muzyki 
jak wielcy i  sławni muzycy. Zwłaszcza Coltrane” – 
zapewnia Tomasz Stańko, a ja z kolei zapewniam, że 
należy mu wierzyć. 

ENGLISH

GOD OF SOUNDS

We are living in sad times, in which one needs to 
explain to an intelligent person not only who John 
Coltrane is but what jazz is. And why we should not 
substitute him with modern crap sounds, such as… 
well, never mind.

So I  will try to make it as simple as possible: 
Coltrane is God. He said it himself: “I  aim to lead 
a truly religious life and I express it via music. If this 
is the way to live then playing is no problem, because 
music becomes an element of a whole.” Coltrane was 
not always religious but does God need to be? It is oth-
ers who should believe in him.

“For me John Coltrane is both religion and church. 
Music of great love of the world and people, astonish-
ing spirituality and musical depth, it is a praise of the 
infinite beauty and infinite ugliness”, says Tymon 
Tymański and I agree with every word.

The book is divided into a few sections: first one 
has interviews from 1952-67, things Coltrane said  
about life and other musicians. I  am aware that 
Coltrane on Coltrane is not a book for everyone. But 
I also know that for musicians, fans of jazz and those 
who care about good music at all it is compulsory: 
extraordinary saxophonist talks in detail about his 
work, other musicians, what to do to be honest in art 
and he does it in a most interesting way. “There is no 
one in jazz who can explain the depth, core and phi-
losophy of music as well and in so much detail as great 
and renowned musicians. Especially Caltrone”, as-
sures Tomasz Stańko and I assure you that he should 
be trusted on that. 

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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PR ZEPIS NA
ELEGA NCJĘ 

ZDJĘCIA foto&mohito

P R Z E P I S  N A  E L E G A N C J Ę

TEN WSPANIAŁY DOM BYŁ JEDNYM Z NAJDŁUŻSZYCH PROJEKTÓW, JAKIMI 
SIĘ ZAJMOWAŁAM, ALE TO NIE JEST W ŻADNYM WYPADKU MINUS TEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA. WRĘCZ PRZECIWNIE – TO JEDNA Z WIELU JEGO ZALET.

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

zięki temu, że inwestorzy pojawili 
się u mnie jeszcze na etapie funda-
mentów, mogliśmy wspólnie ustalać 

takie elementy, jak na przykład kolory-
styka elewacji czy też usytuowanie okien 
dachowych. Mając optymalną ilość czasu 
na zaprojektowanie wnętrza domu, po-
znaliśmy się wcześniej, dowiedziałam się 
o ich niezwykłych pasjach, sposobach spę-
dzania wolnego czasu, czy też o tym, gdzie 
podróżują.

Wiedzieliśmy, że dom będzie klasycz-
ny, stylowy i elegancki, bo taki też był już 
w  projekcie architektonicznym. Również 
inwestorzy podtrzymywali to założenie. 

Chciałam nawiązać do wówczas mało popu-
larnego, ale dzisiaj szalenie modnego stylu 
„Hampton's”. Nazwa ta pochodzi od niewiel-
kiego obszaru w USA położonego na Long 
Island w stanie Nowy Jork. Mają tam swoje 
przepiękne luksusowe domy wakacyjne za-
równo wielcy politycy, sławni aktorzy, jak 
i po prostu inni majętni mieszkańcy Nowego 
Jorku. Dodatkowo, jak chyba mam to już 
w  zwyczaju, przełamałam tę jednolitość 
ciemnymi akcentami, wręcz czarnymi do-
datkami, by odejść od oceanicznego klima-
tu na rzecz bałtyckiej północy.

Nie byłabym też sobą, a  możliwe, że 
i moi klienci byliby rozczarowani, gdyby-
śmy nie zaprojektowali też wnętrz bardziej 
nowoczesnych. Tutaj to przede wszystkim 
łazienka przy saunie, którą wszyscy zgod-
nie uwielbiają za jej lekkość i bezpretensjo-
nalność. Pomysł zaczął się od umywalki, 
wyglądającej trochę jak afrykański bęben. 
Później wkroczyły kafle rodem z  lasów 
deszczowych, a całości dopełniają zielone 
kurki baterii, której producent – niewiel-
ka manufaktura z północnych Włoch – za 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży owych 
baterii prowadzi działalność charytatywną 
w Afryce, kopiąc studnie.

Jedną z  niezwykłych pasji właścicieli 
jest upodobanie do muzyki, wysokiej ja-
kości sprzętu grającego, kolekcjonowania 
płyt i słuchania ich w osobnym pokoju mu-
zycznym, który też miałam przyjemność 
projektować. Początkowo, kiedy weszłam 
do pomieszczenia w  poprzednim domu 
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inwestorów, aby zinwentaryzować zbiory CD, płyt 
winylowych, kolekcjonerskich wydań koncertowych, 
poczułam się jak moja córka w  pokoju pełnym ze-
stawów klocków Lego – to wszystko to też moje ulu-
bione płyty! Co za niezwykła kolekcja! Do niej i do 
ogromnych kolumn, połączonych grubymi kablami 
z wzmacniaczami, zaprojektowałam ciemniejszy po-
kój z  dodatkowo wygłuszającą wypukłą tapetą. To 
duża radość widzieć właścicieli kolekcji muzycznej, 
czerpiących przyjemność ze słuchania jej w zaprojek-
towanym przeze mnie pomieszczeniu.

Kwintesencją stylu i duchem domu jest oczywiście 
kuchnia. Początkowo właścicielka myślała o zabudowie 
szafkami kuchennymi pięknego oktagonalnego wyku-
sza. Dla mnie to było idealne miejsce na stół, stanowiący 
mniej oficjalną jadalnię, taką idealną do porannej kawy 
w małym gronie czy obiadu mamy z córką wczesnym 
popołudniem przy pogawędkach o szkole i koleżankach.

Moi inwestorzy ucieszyli się z  tej propozycji. 
Oczywiste było, że stół do takiego wnętrza zrobimy na 
zamówienie, według projektu. Tapicerowane siedziska 
pod oknem dopełniły całości. Blat stołu wykonany zo-
stał – podobnie jak blaty kuchenne – z włoskiego mar-
muru prosto z Carrary. Tego samego kruszca z tamtej-
szych kamieniołomów używali setki lat temu do swoich 
rzeźb Michał Anioł i Bernini.

Nawet w kuchni widać kolejną z pasji właścicieli – po-
dróżowanie. Ściany przyozdobione zostały pamiątkami 
przywiezionymi z wypraw. Z tą kolekcją było podobnie 
jak z płytami: inwentaryzując ją przed rozpoczęciem 
prac nad domem, odżywały i moje wspomnienia z wielu 
z tych krajów. Właściciele mają pamiątki chyba z każde-
go z kontynentów poza Antarktydą, a kto wie, czy i tam 
kiedyś nie zawitają. Ułożyłam kolekcję tematycznie i tak 

N AW E T  W   K UC H N I  W I DAĆ 
KOL E J N Ą  Z   PA S J I  W Ł A Ś C IC I E L I 

–  P ODRÓŻ OWA N I E . 
Ś C I A N Y  PR Z YOZ D OB IO N E 

Z O S TA ŁY  PA M I ĄT K A M I 
PR Z Y W I E Z IO N Y M I  Z   W Y PR AW. 

6 4 – 6 5 M I E J S C A  /  P L A C E S



Więce j  na anywhere . p l

PR AW I E  K A Ż DE 
M I E J S C E  W   D OM U 
Z YS K A Ł O  C Z Ą S T K Ę 
WS P OM N I E Ń  I   S TA Ł O 
S I Ę  M I E J S C E M  G OD N Y M 
S WOIC H  W Ł A Ś C IC I E L I. 

wspaniałe maski weneckie przyozdabiają cały korytarz 
na piętrze, zaś na przykład kącik szachowy w sali do 
relaksu w całości poświęcony jest Indiom. Prawie każ-
de miejsce w domu zyskało dzięki temu cząstkę wspo-
mnień i stało się miejscem godnym swoich właścicieli. 

ENGLISH

RECIPE FOR ELEGANCE

This amazing house was one of the longest projects I worked on, 
but this is in no way an issue. On the contrary – it is one of its 
many positives.

The investors came to me as soon as the works begun so 
we were able to agree on such elements like colours of 
the elevation or where roof windows should be situated. 
Having an optimum amount of time to design the inte-
rior of the house we met way in advance and I learned 
about their amazing interests, what they do in their free 
time and where they like to travel to.
We knew that the house will be classic, stylish and ele-
gant because this is how the architectural project por-
trayed it. And this is how the investors wanted it to be. 

I wanted to draw inspiration from the now fashionable 
but then not very popular Hampton’s Style. Its name 
comes from a small region of the USA, situated on Long 
Island in New York. Great politicians, renowned actors 
and rich New Yorkers have their beautiful, luxurious 
summer homes there. Additionally, as is now typical 
for my style, I contrasted this style with dark elements, 
often purely black details,  to go away from the ocean’s 
atmosphere towards the Baltic North.

I would not be true to myself, and my clients would 
be probably disappointed, had we not designed more 
modern interiors. Ii is first and foremost the bathroom 
adjoining the sauna, which is praised for its simplicity and 
breeziness. The idea came from a sink which looks a bit 
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like an African drum. We added tiles inspired 
by rainforest and the rest is complimented by 
a green faucet, produced by a small manufac-
turer in the north of Italy (who donates all the 
money from selling such faucets to charities 
digging wells in Africa).

One of the owners’ unique passions is the 
love of music, high quality musical equip-
ment, collecting albums and listening to 
them in a separate music room, which I was 
also able to design. Initially, when I entered 
the room in the investors’ previous home to 
make an inventory of their CD collection, 
vinyl collection and collectible concert edi-
tions, I felt like my daughter would in  a room 
full of Lego sets. They were all my favourite 
albums! What an extraordinary collection! 
I designed a darker room with a sound-proof 
convex wallpaper to store the collection and 
huge speakers connected by thick cables to 
amplifiers. It is a great joy to see the owners 
of this musical collection enjoying listening 
to music in a room designed by me.

The heart of the home and the overall 
style indicator is, of course, the kitchen. 
Initially, the owner thought about putting 
cabinets in a  beautiful, octagon-shaped 
bay window. For me it was the ideal spot for 
a table, to create a less-official dining room, 
where we can have our morning coffee or 
a mum-daughter lunch when you would gos-
sip about friends from school.

My investors liked the idea. It was ob-
vious that we would have such a table cus-
tom-made, according to a project. Seating 

itself, I remembered my trips to many of 
these countries. The owners seem to have 
souvenirs from every continent apart from 
Antarctica and, who knows, maybe some-
day they will venture there? I arranged the 
collection thematically and so gorgeous 
Venetian masks are decorating the hallway 
on the second floor and the chess corner 
in a relaxation room is fully dedicated to 
India. Almost every spot in the house now 
carries memories and has become a place 
worthy of its owners. 

area in the window complemented the rest. 
The table and counters were made from 
Italian marble, brought straight from Carrara. 
The same marble was used hundreds of years 
ago by Michael Angelo and Bernini for their 
sculptures.

The owners’ other passion, travelling, is 
exhibited even in the kitchen. The walls are 
decorated with souvenirs brought from var-
ious trips. This collection was approached 
in a similar way as CDs: when making an 
inventory, before working on the house 
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NIEPOZORNE KROPKI ZADBAJĄ, 
BYŚ PO RAZ PIERWSZY ZOBACZYŁ 
NA EKRANIE TELEWIZORA 
ŚWIAT W JEGO PEŁNYM 
KOLORYSTYCZNYM SPEKTRUM.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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PEŁNA 
PALETA 
BARW



zięki telewizorom Samsung QLED mo-
żesz cieszyć się obrazem w dosłownie 
pełnej palecie barw. Odpowiedzialna 

jest za to nowa technologia kropek kwanto-
wych, czyli Quantum Dot. Dbają one o to, 
by wszystkie telewizory tej linii (serii Q9, 
Q8 i Q7) oferowały 100% natężenia kolorów, 
niezależnie od tego, jakie natężenie jasno-
ści ma obserwowana scena. Dzięki temu 
Samsung QLED to niespotkana dotąd ja-
sność, jakość i płynność obrazu.

To wszystko łączy się z  pięknym, uni-
wersalnym designem urządzenia oraz bo-
gatą funkcjonalnością Smart TV. Nie bez 
znaczenia jest także to, że telewizorem i in-
nymi podłączonymi do niego urządzenia-
mi możesz sterować wygodnie za pomocą 
jednego pilota. Na dodatek tylko od ciebie 
zależy, jak zaaranżujesz swoje ulubione 
miejsce do oglądania telewizji – Samsung 
QLED możesz powiesić płasko na ścianie 
albo ustawić na specjalnym stojaku dzięki 
wymiennym podstawom. Nie musisz się też 
martwić o zwoje kabli, bo telewizor podłą-
czysz jednym przezroczystym przewodem 
optycznym do One Connect, a za jego po-
średnictwem ze wszystkimi dodatkowymi 
urządzeniami. 

Dzięki Smart TV w telewizorach QLED, 
zapewniającemu szybki i bezproblemowy 
dostęp do ulubionych aplikacji i serwisów 
wideo na żądanie, sam zadecydujesz co 
i kiedy oglądasz. Teraz twoja domowa roz-
rywka zależy wyłącznie od ciebie. 
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ENGLISH 

FULL SPECTRUM OF COLOURS

These innocent-looking dots will let you see 
the world on the TV screen like never before.

With Samsung QLED TV featuring Quantum 
Dot technology, you can now enjoy the pic-
ture in full spectrum of colours. The whole 
line of TVs (Q9, Q8 and Q7 series) offers 
100% colour intensity, regardless of the 
scene’s brightness. Samsung QLED features 
a unique bright, top quality and smooth pic-
ture, together with attractive, universal de-
sign and Smart TV rich functionality. You 

can easily control the TV and its connected 
devices with one remote control. It’s up to 
you how you arrange your favourite TV area 
– you can mount Samsung QLED on the 
wall or place it on a special stand by means 
of swap bases. You no longer have to worry 
about bunches of cables – with one nearly 
invisible optical cable, you’ll plug your TV 
into One Connect, through which you’ll 
connect it with all extra devices. 

Smart TV in QLED TVs ensures fast and 
easy access to your favourite apps and vid-
eo on demand services, and it’s up to you 
what you watch and when. Change the 
face of your home entertainment! 

DZI ĘK I SM A RT T V 
W TELEW I ZOR ACH QLED, 
ZA PEW N I A JĄCEM U SZ Y BK I 
I  BEZPROBLEMOW Y 
DOSTĘP DO U LU BION YCH 
A PLI K ACJ I I  SERW ISÓW 
W I DEO NA ŻĄ DA N I E...



ekkoatleci dali nam niewątpliwie 
mnóstwo radości tym, co zrobili 
w Halowych Mistrzostwach Europy. 

Polscy sportowcy rzadko bywają najlepsi 
w  dyscyplinach liczących się na całym 
świecie, dlatego zachłystujemy się takimi 
chwilami, połykamy je jak najpyszniejsze 
danie. Bezkrytycznie, choć trudno o kry-
tykę w przypadku złotych, srebrnych czy 
brązowych medali. Chodzi raczej o  brak 
nawet podstawowej analizy tego co się 
stało, brak chłodnego spojrzenia. Ktoś po-
wie: „Jakie chłodne spojrzenie?! Zdobyli-
śmy dwanaście medali!” Oczywiście. Nikt 
nam tego nie odbierze. Tyle, że w tej całej 
euforii i wykrzykiwaniu, że jesteśmy po-

ENGLISH

BURST THE BUBBLE

I admit I got all juiced up when I was watching 
it. I also stood up several times to get a better 
view. It was simply emotions that made me stand 
up from the couch and “help” our team. Sport 
emotions that we still lack – the positive ones.

Our athletes gave us many reasons to be 
happy about their performance at the Eu-
ropean Athletics Indoor Championships. 
Polish sportspeople don't tend to achieve 
much success in sport disciplines popular 
worldwide, so we seize and savour such mo-
ments. Uncritically, but it's hard to be crit-
ical when it comes to gold, silver or bronze 
medals. Well, it’s more about the lack of 
analysis of events, the lack of distance. 
You may say, “What do you mean by dis-
tance?! We won twelve medals!” Of course. 
And no one will take it from us. But in all 
this excitement and shouting that we’re an 
athletics superpower we forget that, admit-
tedly, it was European Championships, but 
indoor and held a year after the Olympics. 
What does it mean? First of all, most of the 
best world and European sportspeople are 
resting or preparing for championships af-
ter the indoor season – the ones held at the 
open stadium. So we should evaluate our 
performance on the basis of our results, 
not positions.

I don't belittle this success. I  just have 
some doubts as to whether we should cel-
ebrate this much. Last year, we were even 
a  greater athletics superpower, being 
placed first in the overall ranking of the 
Amsterdam European Athletics Cham-
pionships. Thrilled and feverish, we were 
waiting for the Olympics and we hoped to 
win a lot. And in Rio, we won… three med-
als. Precious few, taking into account what 
a superpower we were.

The number of medals won at the Euro-
pean Championships, indoor by the way, 
doesn’t have to translate into good results 
at the World Championships this year in 
London. Well, I’m sure it WON'T translate 
into that. Americans, Jamaicans, Kenyans 
and Ethiopians will come to the UK capital. 
And expectations. We failed in Rio because 
of expectations, perhaps. Adam Kszczot, 
our 800-metres runner, has been success-
ful almost every time for years. Almost, as 
he failed once, at the Olympics. His defeat 
was practically a symbol of poor athletics 
performance.

Being happy about the victory in Bel-
grade – yes. Acclaiming Poland as a super-
power – no. Keep your cool. 
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.
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tęgą lekkoatletyczną, zapominamy, że to 
były wprawdzie Mistrzostwa Europy, ale 
halowe, w dodatku w roku poolimpijskim. 
Co to oznacza? Ano przede wszystkim to, 
że gro najlepszych na świecie i Europie od-
poczywa albo szykuje się na czempionaty 
po sezonie halowym, czyli te na otwartym 
stadionie. Odpowiedź na pytanie jak do-
brzy jesteśmy mogą dać jedynie rezultaty, 
nie zajęte miejsca.

Nie umniejszam tego sukcesu. Powąt-
piewam jedynie w słuszność tak hucznego 
świętowania. Bo w ubiegłym roku byliśmy 
jeszcze większą potęgą lekkoatletyczną 
po zwycięstwie w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw Europy w Amsterdamie. Z bi-
jącymi sercami czekaliśmy na igrzyska 
olimpijskie i już liczyliśmy medale. Tym-
czasem w Rio naszym łupem padły… trzy 
krążki. Trochę za mało jak na potęgę.

Liczba zdobytych medali w  mistrzo-
stwach Europy i  to w  hali nie musi się 
jednoznacznie przełożyć na wyniki w mi-
strzostwach świata, które czekają nas 
w tym roku w Londynie. Nawet na pewno 
się NIE przełoży. W brytyjskiej stolicy zja-
wią się Amerykanie, Jamajczycy, Kenijczy-
cy i Etiopczycy. I oczekiwania. Być może 
właśnie te ostatnie w  Rio zdecydowały 
o niepowodzeniu. Adam Kszczot, nasz bie-
gacz na 800 metrów, od kilku lat wygrywa 
swoje starty jak chce. A na igrzyskach, je-
den jedyny raz, zawiódł. Jego przegrana 
była wręcz symbolem słabego występu 
lekkoatletycznego.

A  zatem radość ze zwycięstwa w  Bel-
gradzie – tak. Tendencje mocarstwowe – 
nie. Trochę lodu na głowy.

PRZYZNAJĘ, ŻE OGLĄDAŁEM Z WYPIEKAMI NA TWARZY. 
MOMENTAMI NAWET WSTAWAŁEM, JAKBY MIAŁO MI TO 
DAĆ LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ. A TO TYLKO EMOCJE KAZAŁY MI 
PODNIEŚĆ SIĘ Z KANAPY I „POMÓC” NASZYM. EMOCJE SPORTOWE, 
TAKIE, JAKICH WCIĄŻ NAM BRAKUJE – POZYTYWNE.

CIĘŻAR   
  LEKKIEJ
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NIE TAK DAWNO PO RAZ 89. ODBYŁA SIĘ CEREMONIA 
WRĘCZENIA OSCARÓW. EMOCJE BYŁY SPORE, ALE W KOŃCU 
GRA TOCZYŁA SIĘ O NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ 
FILMOWĄ. W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ RÓWNIEŻ SĄ 
MOMENTY, W KTÓRYCH BIERZE SIĘ GŁĘBOKI WDECH. BO 
NAGRODY OWSZEM, CIESZĄ. ALE TEŻ BUDUJĄ PRESTIŻ. 
CITROEN C3 MA GO W TYM ROKU Z CZEGO BUDOWAĆ, BO 
NA SWOJEJ PÓŁCE ZGROMADZIŁ AŻ 5 RÓŻNYCH NAGRÓD.

ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

CITROEN C3  
ZŁOTO NIE ZAWSZE 
SIĘ ŚWIECI



był 2016 rok, kiedy Leonardo 
DiCaprio zdobył Oscara. Wielo-
krotnie dało się wtedy słyszeć, 

że ten Oscar już mu się należał. Wprawdzie 
jego rola w filmie „Zjawa” nie była tą, któ-
ra chwyciła świat za serce, ale wcześniej-
szy dorobek artysty niejednokrotnie po-
trafił to zrobić. O złotą statuetkę zawsze 
warto powalczyć, bo kiedy już stanie na 
kominku, to zostaje się gwiazdą przez 
duże G. Nazwisko zaczyna lśnić w  ga-
zetach znacznie mocniej, a  honoraria 
wchodzą na zupełnie inną orbitę. Wła-
śnie dlatego podczas uroczystości wrę-
czania Oscarów wszyscy siedzą z  drżą-
cym sercem.

Francuski producent może i miał przez 
chwilę podobne odczucia, ale kto by teraz 
o  tym pamiętał, kiedy Citroena C3 zasy-
pały trofea. Kiedy zobaczyłam go po raz 
pierwszy, nie miałam żadnych wątpliwości: 

To

C I T R O E N  C 3  –  Z Ł O T O  N I E  Z A W S Z E  S I Ę  Ś W I E C I

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.
 

jemu to się po prostu należało. I po siedmiu 
dniach spędzonych za jego kierownicą nie 
zmieniłam zdania. Tak, to z pewnością ten 
kolor lakieru. Śnieżna biel i krwista czer-
wień to udany duet. Możesz być jednak 
innego zdania. Do Ciebie należy wybór, 
zwłaszcza, że tu go masz. Decydując się na 
dwukolorowe nadwozie, otrzymujesz aż 36 
kombinacji. Nie ma nudy.

Uroku ma również dodawać wielki pasek 
czekolady, który znajduje się po bokach sa-
mochodu. To panele z tworzywa sztuczne-
go, które wnoszą do wyglądu nieco wariacji, 
ale również chronią drzwi przed zniszcze-
niem. Cóż, samochody w mieście nie mają 
lekkiego życia. Pomagają w  tym jednak 
kompaktowe wymiary nadwozia. W przy-
padku Citroena C3 mowa o niecałych czte-
rech metrach. A konkretnie długość nad-
wozia to 3,99 metra. Mało? To zapraszam 
do środka. I  to każdego. Bo można mieć 
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nogi niczym Anja Rubik, a w barach więcej niż Serena 
Williams, a i tak komfortu nie zabraknie. To za sprawą 
bardzo dużej ilości miejsca na nogi oraz szerokim i wy-
godnym fotelom. Całości dopełnia bardzo ładny kokpit. 
Nie poddaję się. W poszukiwaniu minusów zajrzałam do 
bagażnika. W końcu gdzieś one muszą być, w myśl za-
sady, że na tym świecie nie ma ideałów. Jednak ciężko 
uznać za minus bagażnik o pojemności 300 litrów w tak 
niewielkim samochodzie. To może się przejadę?

Pod maską znalazł się wysokoprężny silnik o po-
jemności 1.6 oraz mocy 100 KM. „Mam Cię” – pomyśla-
łam, bo jednak większą słabość mam do silników ben-
zynowych. Owszem, podczas jazdy nie da się ukryć, 

ODG Ł OSY DOCHODZĄCE 
SPOD M A SK I N I E 
POZOSTAW I A JĄ ŻA DN YCH 
ZŁU DZEŃ. A LE Z UŻ YCI E 
PA LI WA W C Y K LU 
M I EJSK I M NA POZIOM I E 
5,5 LITR A SPR AW I A, ŻE 
I N N EG O SI L N I K A PO 
PROSTU N I E CHCE SZ.
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że mamy do czynienia z dieslem – odgłosy dochodzą-
ce spod maski nie pozostawiają żadnych złudzeń. Ale 
zużycie paliwa w cyklu miejskim na poziomie 5,5 litra 
sprawia, że innego silnika po prostu nie chcesz. Wlew 
paliwa może się kiedyś przydać, dlatego warto sobie za-
pisać, po której znajduje się stronie. Z zapamiętaniem, 
przy tak skromnym apetycie, będą problemy. Można się 
przyczepić do komputera pokładowego, w którym nale-
ży szukać nawet tak podstawowych funkcji jak regula-
cja temperatury i siła nawiewu, bo ich obsługa wymaga 
oderwania wzroku od drogi. Ale jednocześnie całe menu 
zostało tak ładnie zaprojektowane, że z jego obsługiwa-
nia płynie pewna radość. I do tego cena, która startuje 
od 39 900 zł. Tak, aby skonfigurować sobie taki ładny 
egzemplarz, jaki przypadł mi do testu, trzeba wyłożyć 
nieco więcej. Ale to i tak będzie kwota, której wart jest 
samochód tak ładny, wygodny i ekonomiczny. Zresztą 
nie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, bo na polskiej 
stronie producent chwali się doskonałymi wynikami 
sprzedaży. Zresztą nie ma w tym niczego złego. W końcu 
dobrych wiadomości nie należy zamiatać pod dywan. 
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CITROEN C3 – GOLD DOESN’T 
ALWAYS GLITTER

The 89th Academy Awards ceremony was held 
not so long ago. Emotions were running high, 
as the most prestigious film awards were at 
stake. Such moments, when you take a deep 
breath, happen in the automotive industry as 
well. Because awards are indeed enjoyable. 
But they also enhance prestige. Citroen C3 got 
a major prestige boost this year, as it received 
5 different awards.

It was in 2016, when Leonardo DiCaprio re-
ceived the Academy Award. Many people 
claimed that he had deserved it much soon-
er. His part in “the Revenant” wasn’t the one 
that got to heart of the public the most, but 
his previous appearances have moved us 
many times. As regards the golden statuette, 
the game is always worth the candle; when 
you have it on your mantelshelf, you become 
a  star with a  capital S. Your name glitters 
brightly in papers, and your earnings enter 
a completely different orbit. That’s why ev-
erybody sits with a pounding heart during 
an Academy Awards ceremony.

The French manufacturer might have ex-
perienced similar feelings, but who would re-
member that when Citroen C3 has received so 
many trophies. When I saw it for the first time, 
I was sure: it just deserved it. And after sev-
en days behind the wheel, I haven’t changed 
my mind. Surely, it’s because of the varnish, 
which is a  combination of snow white and 
bloody red. But you don’t have to agree. It’s 

up to you, actually, as you have a choice here. 
What you get is 36 combinations of two-colour 
bodies. It’s far from boring.

Large chocolate brown straps on the 
sides of the car are an extra addition. These 
plastic panels add a bit variation to the car’s 
image, but also protect its doors against 
damage. Well, it’s not easy for cars in the 
big city. The Citroen C3 body is of a com-
pact size; its length is less than four metres, 
3.99  metres to be exact. You’d say that’s 
not a  lot? Well, you should get in then. It 
makes no difference whatsoever if you’re 
longlegged like Anja Rubik or broad-shoul-
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dered like Serena Williams; you'll still feel 
comfortable inside owing to much space for 
legs and broad and comfortable seats. The 
picture is complemented with an attractive 
cockpit. I’m not giving up. Looking for weak 
points of the model, I check the boot. Noth-
ing is perfect in this world, so there must be 
some drawbacks. But it’s impossible to con-
sider a 300-litre boot – in such a small car – 
a drawback. Maybe I should take a ride?

The hood covers a 1.6-litre diesel engine 
generating 100 hp. “Got ya,” I thought, since 
I’d rather go for a  petrol engine. Indeed, 
while driving, you can feel that it’s a diesel 
because of sounds that you hear from under 
the hood. But fuel consumption in the city 
at the level of 5.5 litres is convincing enough 
– now you know you don’t want any other 
engine. Fuel tank may come in handy one 
day, so you should write down where it is be-
cause remembering it, taking into account 
such small appetite of the car, may not be 
that easy. The on-board computer may be 
a drawback, as you need to look for such ba-
sic functions as temperature or ventilation 
there, and its operation requires attention. 
But at the same time, thanks to its attrac-
tive design, operating it is a sheer pleasure. 
Another asset of the car is its price – begin-
ning from PLN 39 900. If you want to con-
figure your personal vehicle, which I had 
a  pleasure to test, you need to pay a  bit 
more. But such a  beautiful, comfortable 
and economical car is absolutely worth it. 
And that’s not only my opinion because the 
manufacturer achieves great sales results, 
as published on the Polish website. And 
there’s nothing wrong with it. Good news 
should be shared. 
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H I P S T E R 
L E V E L : 
H A R D

TYM RAZEM ZMIENIĘ SIĘ W HIPSTERA Z NAJWYŻSZEJ 
PÓŁKI. NIE DLA ŻARTU, NIE DLA CHWAŁY. 

PO PROSTU ZALEŻY MI NA POKAZANIU, ŻE 
PRODUKTY ZAPOMNIANE STAJĄ SIĘ MODNE.
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ie będę zachwalał topinamburu – ko-
chają go świnie, co jest już wystarcza-
jącą rekomendacją, a z racji tego, że 

ludzie niejednokrotnie sami swoim zachowa-
niem stawiają się poniżej tych zwierząt, po-
winniśmy świnkom zaufać. Nie będę piał z za-
chwytu nad jarmużem, jest już wszędzie i jest 
masa przepisów na różne smakołyki z niego 
wykonane. I słusznie, bo jest bardzo zdrowy. 

N

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

Pozostaniemy jednak przy warzywach ko-
rzennych z rodziny selerowatych. Tematem 
przewodnim będzie pasternak, niedocenia-
ny i często mylony z pietruszką.

Co tak właściwie różni pasternak i pie-
truszkę? Pasternak jest słodszy, pietruszka 
jest ostrzejsza, chociaż jedno i drugie niesie ze 
sobą orzechowy aromat. Co ciekawe, paster-
nak ma w sobie więcej cukru niż pietruszka 
i kiedyś, zanim do Europy dotarła trzcina cu-
krowa, używano go do słodzenia. Pasternak 
rożni się od pietruszki wyglądem korzenia. 
W pasternaku miejsce, z którego wyrastają 
liście, przypomina pępek, pietruszce nato-
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miast brakuje tego charakterystycznego za-
głębienia. Ponadto nasady liści u pietruszki są 
szersze. To chyba zasadnicze różnice i mam 
nadzieję, że teraz nie będzie problemu z od-
różnieniem pasternaku od pietruszki.

Przejdźmy do meritum. Wymieszam to po-
spolite warzywo z azjatyckim dodatkiem i wyj-
dzie z tego połączenia coś banalnego i pysznego 
zarazem. Moja nieskrępowana miłość do zup 
spowoduje, że tym razem podzielę się z Wami 
połączeniem pasternaku i mleka kokosowego.

Potrzebnych będzie kilka składników, 
które spowodują, że zawojujecie niejedno 
przyjęcie. Pasternak to podstawa. Przyda 
się też seler naciowy, imbir, czosnek i trawa 
cytrynowa. Bazą będzie dobry drobiowy bu-
lion i mleko kokosowe. Zupę podamy z oliwą 
ziołową, a do jej wykonania będziemy po-
trzebować kolendry, bazylii, czosnku, odro-
biny miodu oraz, rzecz jasna, oliwy.

Zupa to prosta sprawa. Wszystkie warzywa 
obieramy, kroimy i smażymy na oliwie, aż się 
znacznie zrumienią – to spowoduje efekt głębi 
smaku, nawet jeśli brzmi to mocno patetycz-
nie. Dodajemy bulion, mleko kokosowe i posie-
kaną trawę cytrynową. Gotujemy dosyć długo, 
a następnie miksujemy wszystkie składniki do 
uzyskania jednolitej konsystencji (jeżeli tra-
wa cytrynowa będzie oporna, to przecedza-
my jeszcze krem przez drobne sito), dopra-
wiamy solą i pieprzem do smaku. Wykonanie 
ziołowej oliwy jest jeszcze prostsze – wystarczy 
w blenderze zmiksować oliwę z kolendrą, bazy-
lią, czosnkiem i miodem. Zupę, już na talerzu, 
wystarczy lekko skropić takim aromatycznym 
specyfikiem, by nadać jej jeszcze więcej głębi.

Jakież to proste i  prawdziwie pyszne. 
Miłością do zup żyję i będę nadal zamawiał 
dwie, jeżeli mam na to ochotę, ku zdziwieniu 
kelnerów. Pasternaku szukajcie w sklepach, 
bo to istna słodycz w czeluściach straganów 
warzywnych – ten niewinny biały korzeń od-
mieni oblicze każdej kuchni. Urozmaicenie 
bawi, a to w gotowaniu najważniejsze.

Figa z makiem i pasternakiem odchodzi 
w przeszłość, choć z drugiej strony też może 
być smaczna. Pomysł na zupę to bowiem zale-
dwie jedna z wielu możliwości wykorzystania 
tego warzywa korzennego z największą war-
tością odżywczą w tej grupie. 

F IG A  Z   M A K I E M 
I   PA S T E R N A K I E M  OD C HODZ I 
W   PR Z E S Z Ł O Ś Ć ,  C HO Ć 
Z   DRUGI E J  S T RO N Y  T E Ż 
MOŻ E  BYĆ  S M AC Z N A . 
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HIPSTER LEVEL: HARD

This time I’m going to be a top class hipster. Not for fun, not 
for glory. I just want to show you that long-forgotten products 
may become trendy again.

I’m not going to praise sunroot – it’s enough to say 
that pigs love it; and because people often behave in 
a  way that makes them inferior to these creatures, 
we should trust them. I won’t extol kale, it’s already 
everywhere, and there are plenty of recipes for kale 
delicacies. And that’s perfectly fine because it’s really 
healthy. But let’s stay with celery root vegetables. Our 
theme ingredient is parsnip, underestimated and of-
ten mistaken for parsley.

What distinguishes parsnip from parsley? Parsnip 
is sweeter, and parsley is more piquant; both smell of 
nuts. What’s interesting, parsnip contains more sugar 
than parsley, and before sugarcane was brought to Eu-
rope, it had been used for the purpose of sweetening. 
Parsnip and parsley’s roots differ. In parsnip, the spot 
from which its leaves grow looks like a navel; parsley 
doesn’t have this characteristic cleft. What’s more, its 

leaf bases are wider. I hope that knowing these differ-
ences, you’ll never have problems with distinguishing 
parsnip from parsley.

Let’s come to the point now. I’ll mix this ordinary 
vegetable with an Asian extra ingredient, and I’ll get 
something banal and delicious at the same time. I re-
ally love soups, so what I have for you is a combination 
of parsnip and coconut milk.

To prepare this crowd-pleasing delicacy, you’ll 
need a few ingredients. First of all, parsnip. But also: 
stalk celery, ginger, garlic and lemon grass. Our base 
will be good chicken bouillon and coconut milk. You 
may serve the soup with herbal oil – to make it, you’ll 
need coriander, basil, garlic, a bit of honey and, of 
course, oil.

This soup is simple and easy to make. Peel the vege-
tables, cut them and fry them brown on the hot oil – 
it’ll enhance their rich taste. Add the bouillon, the co-
conut milk and the cut lemon grass. Boil it, for quite 
a long time, mix all the ingredients and stir until the 
consistency is smooth (in case of problems with the 
lemon grass, strain the cream through a sieve). Add 
salt and pepper. Herbal oil is even easier to prepare 
– the only thing to do is to mix the oil, coriander, ba-
sil, garlic and honey in a blender. Pour the soup into 
a soup plate and add the herbal oil to enhance its aro-
ma and taste.

It’s really simple and truly delicious. I absolutely 
love soups. I  even order two soups in a  restaurant 
whenever I  want to, to the surprise of waiters. As 
for parsnip, you’ll find it in greengrocer’s. This in-
nocent-looking white root will greatly change your 
cooking. Diversity is fun, and that’s what cooking is 
about, isn’t it?

Figs with poppy seed and parsnip become a thing of 
the past, but, on the other hand, they may taste good 
as well. After all, soup isn’t the only application of this 
highly nutritious root vegetable. 
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MUCHA W ZUPIE
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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 K5 I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE ODSŁANIAJĄ NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI – OD KUCHNI.

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski

TWARDE RISOTTO
I  ROZPADAJĄCE SIĘ PARKIETY



KAMIL SADOWSKI – w zawodowym CV ma już dobrych kil-
kanaście lat gotowania za granicą i w kraju. Pracoholik, któ-
ry uczy się odpoczywać. Obecnie szef kuchni w restauracji, 
której założeniem jest dać gościom chwilę oddechu przy 
dobrym daniu

Jak trafiłeś do branży gastronomicznej?
Nie będę lał wody, że w dzieciństwie gotowałem z babcią 
i tak dalej. Pewnie każdy tego liznął. Nie doznałem w wie-
ku pięciu lat olśnienia, że to jest to, co chcę robić i jak do-
rosnę zostanę super kucharzem. Chyba raczej spotkałem 
w moim życiu odpowiednich ludzi, którzy rozpalili we mnie 
miłość do gotowania. Skończyłem szkołę gastronomiczną.

Ja byłem w gastronomiku jedną z trzech osób, które 
wybrały tę szkołę świadomie.
W moim roczniku aż tak źle nie było. To była całkiem 
niezła szkoła. Nawet na testach zdawalności do różnych 
uczelni okazywało się, że nasza szkoła była dość mocno 
obsadzona. Oczywiście, jak ktoś ma jakieś aspiracje, roz-
wija się, czyta, to zawsze wszyscy się dziwią, jeśli pójdzie 
do gastronomika. Ze strony moich rodziców parcie, żeby 
nie iść do tej szkoły, było dość duże. Ja natomiast stwier-
dziłem, że skoro moi koledzy do tej szkoły chodzą, to ja też 
spróbuję, czemu nie. Ale to nie była pasja. Po prostu szu-
kałem sposobu na życie i go odnalazłem. Jeśli zaś chodzi 
o start pracy w gastronomii to najważniejsze, żeby trafić 
na odpowiednią osobę, która cię pokieruje, bo jeśli trafisz 
na złą kuchnię to będzie gorzej. Dla mnie taką osobą był 
Marcin Czerniecki. W tamtym czasie był ostoją pomorskiej 
gastronomii. Zjechał tutaj z Warszawy, pracował z Kurtem 
Schellerem, wygrywał zawody. W pierwszych latach mo-
jej szkoły średniej kierował mną w kwestiach gotowania. 
Wtedy rynek był bardzo wąski. Teraz jak ludzie kończą 
szkołę gastronomiczną – a nawet jeśli jej nie kończą, a chcą 
gotować – to mają szansę załapania się w restauracji, bo lo-
kali powstało bardzo dużo. W tamtych czasach dostanie się 
na dobrą praktykę graniczyło z cudem.

Czy potrafisz przestać być szefem kuchni, kiedy 
wchodzisz do innej restauracji? Czy może kiedy dostajesz 
talerz to analizujesz – to jest źle zrobione, to jest 
kiepskie, ja bym to zrobił inaczej?
Staram się nie oceniać. Staram się zrozumieć. Oceniać 
jest łatwo. Też mam gości, których komentarze są cza-
sami mocno oderwane od rzeczywistości. Nie da się 
zrozumieć tego, jak i co się gotuje, jeśli się nie próbuje 
tego rozumieć. Uważam, że poziom trójmiejskiej gastro-
nomii jest spoko – ludzie gotują na świeżo, na dobrych 
produktach. Jeśli idziesz do konkretnej restauracji, do 
konkretnego szefa kuchni, to dostaniesz to, co on lubi 
gotować, co on uważa za dobre. Ja tak też podchodzę 
do gotowania – nikt nie jest w stanie mnie zmusić do 
zrobienia czegoś, czego nie czuję, czego nie chcę zro-
bić, co uważam za złe. Na carbonarę mam pięć skarg 
w tygodniu, najczęściej w niedzielę. Ostatnio pani się 
skarżyła, że nie ma śmietany, boczku i pieczarek, poza 
tym dziwnie smakuje wędzonką. A tak właśnie smakuje 
carbonara. Tego samego dnia miałem gościa, który opo-
wiadał, że podróżuje po Europie i taką carbonarę jadał 
we Włoszech. A robimy ją na świeżo, sami produkujemy 
makaron z dobrych żółtek i dobrej jakości semoliny.

Dlaczego na kuchni pracuje tak mało kobiet?
Wynika to pewnie z hardkoru pracy. Musisz targać gary. 
Pracowałem z dziewczynami i pośród nich były naprawdę 
dobre. Ale to ciężka praca. Kiedy tyrasz po 12 godzin to trud-
no ci to połączyć z dziećmi, życiem rodzinnym. Systemy 
8-godzinne jeszcze gdzieniegdzie istnieją, ale ja czekam, 
aż wejdą splity – to na pewno ułatwi wszystkim życie.

Splity, czyli?
To system pracy, który powielany jest w Europie, ostatnio 
popularny jest w Niemczech. Polega na tym, że w gastrono-
mii pracujesz powiedzmy cztery godziny rano, cztery po 
południu, restauracja nie jest otwarta cały dzień, a w godzi-
nach, w których się spożywa posiłki. Gastronomia to trudny 
biznes. Musisz mieć rozeznanie w wielu kwestiach, o cyklu 
pracy, zwłaszcza kiedy pracujesz na świeżych produktach. 
Trzeba też zdawać sobie sprawę z kosztów. Przy splitach są 
one ograniczone. Pracownik przychodzi do pracy na cztery 
godziny, później ma przerwę, po czym wraca na kolejne czte-
ry. Skraca to czas pracy restauracji o całą jedną zmianę, przy 
maksimum produkcji i wydajności. Restauracja pracuje np. 
11-15 i 18-22. To trudny system, bo trzeba się przyzwyczaić, 
ale dla restauratora to chyba najlepsza rzecz, jaka może poja-
wić się na rynku.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie w branży?
Praca po 28 godzin ciągiem. Pracowałem jako młody ku-
charz w hotelu. Zaczynałem śniadania, potem robiłem ban-
kiet, który kończył się o szóstej, potem wskakiwałem znów 
na śniadania. Po nich jechałem do domu na 4 godziny umyć 
się i wracałem znowu do pracy. To trwało jakieś trzy miesią-
ce, a wtedy chodziłem jeszcze do szkoły. To był najtrudniej-
szy okres w moim życiu jeśli chodzi o kitle. Jeździłem SKM-
ką z Gdyni do Sopotu. Ustawiałem sobie budzik na 16 minut, 
bo nie byłem w stanie w SKM-ce nie usnąć. Walczyłem ze 
sobą na wszystkie sposoby, ale głowa mi zawsze opadała. 
Budzik dzwonił, wstawałem, wychodziłem i notorycznie zo-
stawiałem w pociągu plecak. 

Dlaczego ludziom wydaje się, że gastronomia, 
prowadzenie własnej knajpki, małego bistro, kawiarenki 
czy restauracyjki, to taki spokojny, miły biznes?
Gastronomia kojarzy się ludziom z ciepłem. Masz restau-
rację, masz jedzenie, masz dobrobyt. Możesz sobie spędzić 
miło czas, napić wina, posiedzieć ze znajomymi. Tak to wy-
gląda. Ludzie tak to kojarzą, dlatego że sami spędzają tak 
czas w restauracji albo podczas gotowania dla znajomych 
w domu. Restauracja to wydajność pracy, produkty, koszta. 
Pracujesz na produkcie spożywczym, który ma 2, 3 czy 4 dni 
przydatności do spożycia. Musisz to cały czas kontrolować, 
to nie jest jak z cegłą, którą możesz położyć na placu i może 
leżeć, nic jej się nie stanie.

W jaki sposób spuszczasz ciśnienie po pracy 
w gastronomii?
W ostatnim roku nie miałem za bardzo czasu na spuszczanie 
ciśnienia (śmiech).

Więc jak masz zamiar to zrobić w przyszłości?
Najczęściej spędzam po prostu czas z rodziną. Są dwa try-
by pracy w gastronomii i każdy musi wybrać odpowiedni 
dla siebie. Pierwszy to tryb bardziej imprezowy, który 
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jest dużo łatwiejszy do okiełznania. Pracujesz 
dużo godzin, zarabiasz spoko pieniądze, idziesz 
na imprezę się rozładować. Każdy przez to 
przechodzi, ja też przeszedłem. Kiedy masz te 
19 czy 20 lat to normalne. Drugi tryb jest bar-
dziej rodzinny. W ostatnich dwóch latach było 
z tym u mnie ciężko. Nawet kiedy pracowałem 
w poprzedniej restauracji to robiłem prospekty 
i wyceny nowego miejsca, potem budowałem 
to przez trzy miesiące, kładłem kafle, trakto-
wałem ściany gipsem, później przez pół roku 
pracowałem codziennie... Przez ostatnie trzy 
miesiące sytuacja bardziej się normuje, mam 
więcej czasu dla rodziny. Spędzam czas z dzieć-
mi, ale staram się też w weekend wyskoczyć 
gdzieś z żoną. Uczę się teraz normalności. Jeśli 
pracujesz po 6-7 dni w tygodniu, to kiedy masz 
czas wolny to nie wiesz co zrobić. Myślisz sobie: 
„Pójść do domu? Odpocząć? Pójść na spacer? 
Na wakacje? Przecież to męczące!”. To dziw-
ny temat, ale staram się uczyć normalności.

Pamiętasz jakąś największą wtopę związaną 
z rezerwacją?
Pracowałem w hotelu, w którym rozlatywały się 
parkiety. Pamiętam, jak na bankiecie przyszedł 
kierownik gastronomii, cały czerwony, i mówi, 
że parkiet się znowu rozsypał. „Panowie, po-
móżcie”. Trzeba było to jakoś poskładać, więc 
kucharze wzięli młotki i poszli. To są takie 
momenty, w których nie jesteś za coś odpo-
wiedzialny, ale jak wychodzisz, to masz ochotę 
wziąć łopatę i się zakopać. Jeśli chodzi o jedze-
nie to wiadomo, że rzadko, ale jakiś babol się 
zdarzy. Tutaj w restauracji mieliśmy komenta-
rze o włosach w zupie grzybowej, a to było włók-
no z grzybni. Ale wpadłem przez to w jakiś kom-
pleks zupy grzybowej i zdecydowałem, że jej nie 
będzie. Stwierdziłem: „Nie rozumiecie to nie 
będzie”, wziąłem blender i zrobiłem krem. Są 
takie momenty, że dajesz gościowi risotto, a on 
mówi, że twarde, choć jest takie, jak powinno 
być. Zawsze mówię kelnerom, żeby w takim ra-
zie dali ten talerz z powrotem, dogotujemy tak, 
żeby było dobrze dla gościa. Ale często ci zjada-
ją całość, a dopiero potem mówią, że twarde. 

ENGLISH

HARD RISOTTO AND FALLING APART 
FLOORS

If you are not working in the industry but you 
have seen a few shows and think that you know 
everything about gastronomy, then we can assure 
you – you know nothing. Luckily, nothing can 
hide from us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel will show you the naked truth of the 
kitchen side of gastronomy.

KAMIL SADOWSKI– in his CV he has few dozen 
years of cooking abroad and in Poland. A work-
aholic who is learning to relax. Currently head 
chef of a restaurant that aims to give its guests 
a breather alongside a good dish.

How did you end up in gastronomy?
I will not lie and say that I always cooked 
with my nana and so on. Everyone probably 

did that. I did not realise at the age of five 
that this is what I want to do and I want to 
grow up to be a great cook. I probably just 
came across specific people, who made me 
fall in love with cooking. I graduated from 
gastronomy school.

When I was in gastronomy school I was 
one of three people who have intentionally 
chosen this school.
It was not that bad in my year. It was a pretty 
good school, placing high on university en-
try examinations. Of course if someone has 
aspirations, is developing, reading, everyone 
is surprised when he goes to gastronomy 
school. My parents were pretty opposed me 
going. I thought that if my friends are going 
to this school then there is no reason for me 
not to try as well. But it was not passion. I was 
simply looking for something to do in life 
and I have found it. When it comes to start-
ing work in gastronomy the most important 
thing is to come across a person, who will 
guide you, because it will not end well if you 
get into a bad kitchen. Marcin Czerniecki was 
such person for me. Back in those times he 
was the main persona of Pomerania Region 
gastronomy. He came here from Warsaw, 
he worked with Kurt Scheller, was winning 
competitions. He guided me in my first years 
at school. The market was very small then. 
Today, if someone is finishing gastronomy 
school (or even if he is not but he wants to 
cook) he has a  chance of getting a  job in 
a restaurant, because there are so many of 
them. In those days getting good work place-
ment was practically a miracle. 
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Can you stop being a head chef when you enter an-
other restaurant? Or, when you get a plate, you start 
analysing: this is done wrong, this is bad, I would do 
this differently?
I try not to judge. I try to understand. Judging is easy. 
I also have guests whose comments are way off. You 
cannot understand how and what to cook if you are 
not trying to understand it. I  think that the level of 
Tricity gastronomy is decent – people are cooking 
fresh, on good produce. If you are going to a specific 
restaurant, to a specific chef, then you will get what 
he likes to cook, what he thinks is good. This is also 
how I approach cooking: no one can force me to make 
something that I do not like, that I do not want to do, 
that I think is bad. I get five complaints per week about 
my carbonara, usually on Sundays. Recently, a lady 
complained that there was no cream, bacon and mush-
rooms and that it tastes strangely of smoked meat. And 
this is how carbonara should taste. The same day I had 
a  guest who was saying that he is travelling around 
Europe and he had such carbonara in Italy. And we are 
making it fresh, we make our own pasta from good yolk 
and good quality semolina. 

Why are there so few women working in the kitchen?
This is probably due to the hardcore of this job. You need 
to lift pots. I worked with girls and some of them were 
really good. But this is hard work. When you are working 
12 hours a day it is difficult to fit children and family life. 
8 hour systems are still working in some places but I am 
waiting for splits to come in – this will make everyone’s 
life much easier.

Splits?
It is a system of work that is functioning in Europe, re-
cently growing in popularity in Germany. You work for 
about four hours in the morning and four in the after-
noon, the restaurant is not open all day but during times 
when you would have meals. Gastronomy is a difficult 
business. You have to have knowledge about different 
things, about the work cycle, especially if you are work-
ing on fresh produce. You have to be aware of the costs. 
With splits they are limited. An employee comes to work 
for four hours, then goes on break and later comes back 
for four more. This shortens the work time of the restau-
rant by one shift, with maximal production and efficien-
cy. The restaurant works, for example, between 11-15 and 
18-22. This is a difficult system because it takes getting 
used to, but, for restaurant owners, this is probably the 
best thing that can appear on the market.

What is your most extreme kitchen-related 
experience?
Working for 28 hours straight. I was working as a young-
er cook in a hotel. I was starting breakfasts, then prepar-
ing banquets which finished at 6. Then I did breakfasts 
again. Afterwards I went home for four hours to wash 
up and back to work. This lasted for about three months 
and I was still going to school. This was the most chal-
lenging time in my life, when it comes to cooking. I was 
taking the train between Gdynia and Sopot. I would set 
my alarm for 16min because I kept falling asleep on the 

train. I fought with myself constantly but my head kept 
falling. The alarm would go off, I would get up and leave, 
notoriously leaving my rucksack on the train.

Why do people think that gastronomy, having a small 
restaurant, a little bistro, cantina or a café is a calm, 
nice business?
People associate gastronomy with cosiness. You have 
a restaurant, you have food, you have all you need. You 
can pleasantly spend time, have some wine, sit around 
with friends. This is what it looks like. People see it this 
way because this is how they are spending their time in 
a restaurant or when making food for friends at home. 
A restaurant is time management, products, costs. You 
are working with food produce that can last for 2, 3 or 4 
days. You need to be constantly in control. It is not a brick 
that you can put down on site and it will just lay there.

How do you unwind after work?
I  did not have much time to unwind during the last 
year. (laughs)

So how are you planning to do that?
Usually I  just spend time with family. There are two 
ways of working in gastronomy and everyone has to 
choose theirs. The first one is the more party one, which 
is much easier to control. You work long hours, make 
good money and go to a party to unwind. Everyone goes 
through that, I did as well. It is natural, you are 19 or 20 
years old. The second one is more family-orientated. 
The last two years were difficult for me. Even when I was 
working in the previous restaurant I was doing pros-
pects and valuations of a new place; then I was building 
it for three months, putting down tiles, plastering walls; 
then, for six months, I worked every day… The last three 
months are getting more normal, I have more time for 
my family. I spend time with my children and try to get 
away with my wife on the weekends. I am now learning 
this normality. If you are working 6-7 days a week then 
you do not know what to do with free time. You think: 
“Go home? Rest? Take a walk? A holiday? That is so tir-
ing!”. This is a strange thing but I am trying to learn how 
to be normal.

Can you remember the biggest reservation fail?
I worked in a hotel where floors were falling apart. I re-
member that the manager came during a banquet, all 
red in the face, and said that the floor fell apart again. 
“Gentlemen, help”. It had to be somehow reassembled 
so the cooks took hammers and went. These are those 
moments when you are not responsible for something 
but when you are coming out you want to take a shovel 
and bury yourself. When it comes to food then it is ob-
viously rare but there will always be some whiner. We 
had complaints about hair in our mushroom soup when 
it was a mycelium thread. Still, I got some mushroom 
soup issue and decided to cut it. I thought: “If you can-
not understand it you will not have it”, grabbed a blender 
and made it into cream soup. There are moments when 
you give a guest risotto and he says that it is hard when 
it is exactly how it should be. (I always tell the waiters to 
bring back the place, we will make it the way…) 

8 8 – 8 9 K U C H N I A  /  C U I S I N E





ytrawni koneserzy cenią w Gdań-
skim Bowke przede wszystkim 
wyraźne zakorzenienie w pomor-

skich tradycjach kulinarnych. Klimat ulo-
kowanej nad Motławą restauracji pozwala 
cofnąć się w czasie o kilkaset lat, do czasów, 
gdy Gdańsk znany był jako miejsce ważnych 
spotkań i bizantyjskich wręcz biesiad. O tu-
tejszych trunkach i specjałach kulinarnych 
mówiło się wówczas z rozmarzeniem w całej 
hanzeatyckiej Europie.

Także wiosną 2017 roku możemy po-
czuć się jak w tamtych czasach. Opraco-
wując nowe, odświeżone menu szef kuchni 
Marcin Faliszek czerpał pełnymi garściami 
z bogatych zasobów, jakimi są Kaszuby, ich 
regionalne produkty i oryginalny kuchen-
ny styl. Wiosennym przebojem z pewnością 
będzie okoń smażony w ziołach z wędzony-
mi kaszubskimi ziemniakami, karmelizo-
waną marchewką i smażoną fasolką szpa-
ragową. Entuzjaści dziczyzny z pewnością 
zwrócą uwagę na boczek z  dzika w  sosie 
chlebowym podany ze smażoną sałatą. 

W Inną nowością jest polędwica wołowa z tru-
flą i marynowanymi warzywami. Pysznych 
nowinek w karcie jest sporo, a każda z po-
zycji jest przygotowywana w oparciu o pro-
dukty od zaufanych dostawców z regionu. 
Nie zabraknie oczywiście klasyki – lekko 
pikantnej zupy łososiowej z  warzywami 
i imbirem, wyśmienitego marynowanego 
śledzia na sałatce z  jabłka, czy golonki 
w sosie piwnym z kapustą słodko-kwaśną 
i ziemniakami.

Wysmakowane dania świetnie kom-
ponują się z  trunkami, których bogaty 
wybór to prawdziwa duma restauracji. 
Dużą popularnością cieszy się oryginal-
na wódka Gdański Bowke z kaszubskich 
ziemniaków. O  dobór jakościowych win 
dba z kolei Przemysław Bogdański, som-
melier, którego autorska karta win zosta-
ła wyróżniona nagrodą Wine Spectator 
Award of Excellence 2016. Entuzjaści piwa 
również będą zachwyceni – złoty trunek 
do Gdańskiego Bowke dostarcza bowiem 
ceniony rzemieślniczy browar. Nowe menu 
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ZA OKNEM BUDZI SIĘ ŻYCIE – KONIEC ZIMY OZNACZA, ŻE WCHODZIMY 
W NAJPIĘKNIEJSZY OKRES W ROKU. W WIOSENNYM MENU 
RESTAURACJI GDAŃSKI BOWKE CZEKAJĄ NA NAS NOWE PROPOZYCJE, 
KTÓRE ZAINTERESUJĄ KAŻDEGO, KTO CENI REGIONALNĄ KUCHNIĘ 
OPARTĄ NA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI LOKALNYCH PRODUKTACH.

uzupełniają wiosenne nalewki domowej ro-
boty, przygotowywane przy użyciu owoców 
z pomorskich sadów – cytryn, porzeczek, 
truskawek, malin i wiśni. 

ENGLISH 

CULINARY SPRING CELEBRATION IN 
GDAŃSKI BOWKE

Outside our windows life is awaking. The end of 
winter means that we enter the most beautiful 
time of the year. Spring menu of Gdański Bowke 
Restaurant has new dishes that will attract 
anyone who appreciates regional cuisine made 
out of highest quality local products.

True connoisseurs appreciate the strong 
rooting of Gdański Bowke in Pomeranian 
culinary traditions. The atmosphere of this 
restaurant, situated by the Motława river, 
takes us a few hundred years back in time, 
to when Gdańsk was known as a place of 
important meetings and Byzantine feasts. 
The whole of Hanseatic Europe spoke fond-
ly about its local spirits.

In spring 2017 we can feel like back in 
those times. When working on the new re-
freshed menu chef Marcin Faliszek drew 
from the rich resources of the Kashubian 
Region, inspired by its regional products 
and original culinary style. Bass fried in 
herbs, with smoked Kashubian potatoes, 
caramelised carrots and green beans will 
surely be a  spring hit. Fans of venison 
will pay special attention to boar in bread 
sauce, served with fried lettuce. Another 
novelty is sirloin with truffle and marinat-
ed vegetables. There are plenty new treats 
in the menu and each dish is prepared with 
products from regional trusted suppliers. 
Naturally, there are also the classics: spicy 
salmon soup with vegetables and ginger, 
exquisite herring on apple salad or ham 
hock in beer sauce with sweet-and-sour 
cabbage and potatoes.

Excellent dishes go well with a wide se-
lection of spirits, which are the true pride 
of Gdański Bowke Restaurant. Original 
Gdański Bowke vodka made of Kashubian 
potatoes is very popular with guests. 
Sommelier Przemysław Bogdański, whose 
original wine card was awarded the Wine 
Spectator Award of Excellence 2016, an-
swers for the quality of wine. Fans of beer 
will also be amazed: a highly-valued craft 
brewery is providing Gdański Bowke with 
gold spirits. The new menu is also comple-
mented by spring homemade nalewka’s 
[TN: traditional Polish sweet fruit spirits], 
prepared with fruit from Pomeranian or-
chards: lemons, currants, strawberries, 
raspberries and cherries. 

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk 
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11

KULINARNE ŚWIĘTO WIOSNY 
W GDAŃSKIM BOWKE
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ędąc w Trójmieście, najlepiej szukać zakwatero-
wania blisko morza, które kusi pięknem szcze-
gólnie w  słoneczne dni. W  Gdyni znajduje się 

wyjątkowa dzielnica willowa. To Orłowo, położone przy 
malowniczym klifie. Tu znajdziesz przytulny hotelik 
Willa Weneda. Pełne światła komfortowe pokoje i miła 
obsługa umilą Twój pobyt w naszej nadmorskiej metro-
polii. Spacer po molo i promenadzie w Orłowie to je-
den z punktów obowiązkowych wizyty w Trójmieście. 

B
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SZUKASZ PRZYTULNEGO PENSJONATU W PIĘKNEJ OKOLICY 
NAD MORZEM? CHCESZ ZASMAKOWAĆ TRADYCYJNEJ 
KUCHNI W PRZYSTĘPNEJ CENIE? W TRÓJMIEŚCIE 
ODNAJDZIESZ DWA IDEALNE MIEJSCA W PAKIECIE.
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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WSZYSTKO, 
CO NAJLEPSZE 
W TRÓJ MIE ŚCIE

WILLA WENEDA
Gdynia, ul. Światowida 14
tel. + 48 58 668 59 71
www.willaweneda.pl
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Wiosną i latem to miejsce nabiera szczególnego charak-
teru. Tu odnajdziesz spokój i piękno z dala od szumu tęt-
niącej życiem Gdyni.

Weekend w  Trójmieście nie byłby pełna bez wy-
próbowania tutejszych specjałów. Jeśli szukasz loka-
lu, w którym poznasz prawdziwą regionalną kuchnię, 
restauracja Baryłka jest właśnie dla Ciebie. Położona 
w  jednej z  najpiękniejszych ulic historycznej części 
Gdańska, na Starym Pobrzeżu, oferuje tradycyjne da-
nia, nieprzerwanie doceniane przez gości od 25 lat. To 
najlepszy wybór mięs, w tym wyśmienity tatar – zazwy-
czaj podawany jako przystawka, to danie, którego trzeba 
spróbować. Jak zawsze w karcie znajdzie się też wybór 
ryb, polskich alkoholi i wyśmienitych, domowych dese-
rów. Lokal jest idealny zarówno na kameralne kolacje, 
jak i spotkania w większym gronie – pomieści 80 osób.

Historyczne zabudowania Gdańska, sprawdzona 
kuchnia i oddalona od centrum miasta dzielnica willowa. 
Dlaczego by nie połączyć najlepszych cech Trójmiasta? 
Dla gości pensjonatu Willa Weneda możliwe jest zorga-
nizowanie transportu do gdańskiej restauracji Baryłka. 

ENGLISH 

THE BEST YOU CAN FIND IN THE TRICITY

Are you looking for a cosy guest house by the seaside? Or maybe 
for a restaurant serving traditional Polish cuisine at a reasonable 
price? In the Tricity, you’ll find them both combined.

Coming to the Tricity, it’s best to find accommodation 
close to the sea, which is especially captivating on sun-
ny days. Willa Weneda is a cosy guest house located in an 
exceptional villa district, Orłowo, near a picturesque cliff. 
Bright, comfortable rooms and polite staff will make you 
enjoy your stay. Strolling on the pier and along the prome-
nade in Orłowo is a must in the Tricity. In spring and sum-
mer, the place becomes particularly amazing. Escape the 
hustle and bustle of Gdynia, and come here to enjoy beau-
tiful views as well as peace and quiet.

When you're in the Tricity, you must absolutely try its 
local specialities. You'll find them all in the restaurant 
Baryłka. Located in one of the most beautiful historical 
parts of Gdańsk, in Długie Pobrzeże, the restaurant serves 
traditional Polish cuisine, continuously appreciated by its 
guests for 25 years. It offers the best selection of meat, in-
cluding exquisite tartar – usually served as a starter – that 
you can't miss. The menu also includes a wide selection of 
fish, Polish alcoholic beverages and delicious home-made 
desserts. The restaurant is perfect both for intimate din-
ners and larger receptions, as it may house up to 80 people. 
Tables may be booked at the address given below.

Historical buildings in Gdańsk, Polish cuisine, and 
a villa district located far from the city centre. Why not 
combine the best features of the Tricity? It’s possible to ar-
range transportation to the restaurant Baryłka in Gdańsk 
for Willa Weneda’s guests. 

W IO S N Ą  I   L AT E M  T O 
M I E J S C E  N A B I E R A 
S Z C Z E G ÓL N E G O 
C H A R A KT E RU.  T U 
OD N A J DZ I E S Z  S P OKÓJ 
I   PI Ę K N O  Z   DA L A  OD 
S Z U M U  T Ę T N I ĄC E J 
Ż YC I E M  GDY N I.

RESTAURACJA BARYŁKA
Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 24
tel. +48 58 301 49 38, +48 694 237 626
restauracja.barylka@wp.pl
www.barylka.pl



pen Kitchen to propozycja dla szuka-
jących nowoczesnej kuchni i tradycyj-
nej, polskiej gościnności. Od razu da 

się tu zauważyć niewymuszoną, serdeczną at-
mosferę, która wpływa na odbiór doznań ku-
linarnych. Restaurację tworzą profesjonaliści 
z pasją, którzy z radością się nią dzielą.

Szef kuchni, Piotr Ślusarz, zdobywał 
doświadczenie w  znanych restauracjach 
w Polsce i za granicą. Stawia na polskie sma-
ki i  produkty w  zaskakującym wydaniu. 
Ogromną uwagę skupia na jakości produktu 
– dlatego też co miesiąc nowe menu wyko-
rzystuje sezonowe produkty.

Wielkim atutem miejsca jest duży wybór 
win (90 etykiet). Znajdziemy tu też szeroką 
gamę alkoholi wysokogatunkowych, takich 
jak piwa regionalne, armaniak, grappa, bur-
bon, koniak, whisky czy nalewki. Podczas 
kolacji Goście mają możliwość wyboru pomię-
dzy menu a'la carte a menu degustacyjnym. 
Menu degustacyjne jest najlepszym sposobem 
na poznanie całej filozofii gotowania szefa 
kuchni. Specjalną atrakcją jest chef's table. 
Stół przy kuchni, gdzie podczas swobodnej 
pogawędki z Piotrem smakujemy jego najlep-

O szych dań. Każde z nich jest komentowane 
i podane z troską o najdrobniejszy szczegół.

Nazwa restauracji mówi sama za siebie. 
Wnętrze jest ciepłe, z otwartą kuchnią – do-
słownie i w przenośni. Siedząc przy stole, w ka-
meralnej atmosferze, możemy obserwować, 
jak powstaje nasze zamówienie. 

ENGLISH 

SIMPLE AND ELEGANT

Are you looking for a restaurant in Gdynia with cosy 
atmosphere but offering sophisticated dishes at the 
same time? Visit Open Kitchen and stop for a while 
to enjoy culinary delights in convivial surroundings.

Open Kitchen is a perfect spot for those who 
are after modern cuisine and traditional Polish 
hospitality. On the spot, you will sense the 
pleasant, convivial atmosphere of the place, 
promising culinary experiences to come. 
Here, dishes are prepared by professionals full 
of passion, who are willing to share it.

Piotr Ślusarz, the chef, has gained his culi-
nary experience working in renowned restau-
rants in Poland and abroad. He goes for Polish 

9 4 – 9 5
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CHCIELIBYŚCIE ZJEŚĆ COŚ WYSZUKANEGO, ALE W PRZYJAZNYM 
KLIMACIE W GDYNI? RESTAURACJA OPEN KITCHEN JEST 
MIEJSCEM DLA KAŻDEGO, KTO MA OCHOTĘ NA CHWILĘ SIĘ 
ZATRZYMAĆ I PRZENIEŚĆ W ŚWIAT SZTUKI KULINARNEJ.

flavours and products in surprising combina-
tions. For him, the quality of products is the 
key – that's why every month a new menu of-
fers dishes with seasonal ingredients.

Another great asset of the restaurant is its 
fantastic selection of 90 wines. You’ll also find 
a wide range of high-quality spirits, such as lo-
cal beer, armagnac, grappa, bourbon, cognac, 
whisky and Polish nalewka. When ordering 
their dinner, Guests may choose between 
a menu a’la carte and a degustation menu. The 
latter is a perfect way to experience the chef’s 
culinary philosophy. A special attraction is 
a chef’s table, that is a table near the kitchen, 
where guests may sit and taste the most deli-
cious dishes while chatting with Piotr. Each of 
the dishes is prepared with close attention to 
detail and commented on during the chat.

The name of the restaurant speaks for 
itself. The interior design creates a welcom-
ing atmosphere, and the kitchen is open – 
literally and figuratively. Sitting comfort-
ably at the table, you may watch how your 
order is being prepared. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

OPEN KITCHEN
Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 10 
tel: +48 (58) 354 62 32
www.openkitchengdynia.pl
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ediolan to lotnisko, na którym za-
czynają i kończą się marzenia o by-
ciu pięknym, sławnym i bogatym. 

Słynny tekst „Jesteśmy w Mediolanie!!!” wy-
krzyczany przez jedną z aspirujących do zawo-
du modelki dziewcząt w znanym programie 
tapmadl, oznaczał nie tyle osobliwe, grubiań-
skie przywitanie się z miejscem, ile poinfor-
mowanie wszystkich dookoła, że oto wspięło 
się owo dziewczę na szczyt i nikt jej już z tego 
szczytu nie strąci. No cóż… Sen trwał chwi-
lę. Mediolan jest zimny jak marmur, którymi 
obłożone są prestiżowe fasady banków na Via 
Clerici. Nie przytula. I nie bierze jeńców.

W lotniskowym barze dosiadam się do sto-
lika zjawiskowej, długonogiej piękności, ja-
kich tu wiele. Zaczynamy miłą konwersację. 
Nie dziwi mnie to, kiedy przyznaje, że jest 
modelką. Pytam, czy jej praca jest ekscy-
tująca. „Ekscytująca?” – odpowiada i przez 

ENGLISH

MXP MILAN

It's an airport where dreams of being rich, fa-
mous and beautiful begin and end. The well-
known phrase “We're in Milan!!!”, shouted by 
one of aspiring models in popular TV show 
Top Model wasn't only a peculiar and rather 
vulgar greeting of a place; it was about inform-
ing everyone around that the girl happened 
to be on top and no one could get her down 
to earth. Well… Her dream didn't last very 
long. Milan is as cold as marble in prestigious 
facades of the banks in Via Clerici. It doesn't 
embrace you. It doesn't take any prisoners.

In the airport bar, I join a gorgeous, long-
legged beauty, one of many here. We begin 
a nice chat. I'm not surprised when she ad-
mits she's a model. I ask if her job is exciting. 
“Exciting?” she asks in return, and reflects 
on that for a while. “You're right, thousands 
of girls think so. Millions? Perhaps millions. 
There's nothing spectacular about being 
a  model. You're a  hanger, nobody cares 
about your personality. What matters is 
your body and face. You think I'm exaggerat-
ing? Not really, I'm just being honest. You're 
surprised I'm laughing when I'm deprecat-
ing my job in such a way? I have to do that, 
otherwise I'd go crazy. That's right… I know 
all these girls who try to present modelling 
as art. But it's all bullshit. I can say that be-
cause, you know… I'm on top. Perhaps when 
you go to Paris, Madrid or Buenos Aires to-
morrow, you'll find my face on one of bill-
boards, posters or magazine covers. But you 
won't find me there. I'm not there. There is 
my hair, painstakingly arranged by hair-
dressers; a face, scratched with brushes of 
hundreds of make-up artists; a tired body, 
which I  bend in a  particular way, so that 
clothes look better on me; hurt feet, which 
have known all the most uncomfortable 
shoes in the world for all these years. They 
squeeze me into outfits; tie, press and form 
my body – so that it fits the dress, not the 
other way round. They break my ribs, press 
my kidneys and liver deeper and deeper. 
For photographers, I'm an object even when 
they try to make out with me to boast about 
the fact on Insta afterwards. They present 
me as an object – a spotlight that lights me 
is more important. They touch gently their 
cameras, not models. Have you ever looked 
into the eyes of models you see in ads? What 
have you seen? They're empty, aren't they? 
Because eyes are the window to the soul. 
And models can't have souls. It wouldn't sell 
well. I don't want you to think I pity myself. 
I just want people to know what it's really 
like. It's a job like any other. Well, perhaps 
a bit more humiliating…” 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

9 6 – 9 7 F E L I E T O N  /  C O L U M N

chwilę przeżuwa to słowo w ustach. „No tak, 
masz rację, tak myślą tysiące dziewcząt. 
Miliony? Może i miliony. A w byciu modelką 
nie ma nic spektakularnego. Jesteś wiesza-
kiem, nikogo nie interesuje jaką jesteś oso-
bą. Liczy się twoje ciało i twarz. Uważasz, że 
przesadzam? Nie, ja po prostu jestem szcze-
ra. Dziwi cię to, że śmieję się, kiedy w taki 
sposób deprecjonuję swój zawód? Muszę to 
robić, bo inaczej bym oszalała. Tak, tak… 
Znam te dziewczyny, które próbują zrobić 
z modelingu sztukę. Ale to pierdoły, czcze 
gadanie. Mogę sobie pozwolić na to co mó-
wię, bo… jestem wysoko. Prawdopodobnie 
kiedy jutro pojedziesz do Paryża, Madrytu 
czy Buenos Aires, to na którymś z billbo-
ardów, plakatów czy na okładkach ma-
gazynów znajdziesz moją twarz. Ale nie 
znajdziesz tam mnie. Mnie tam nie ma. Są 
wymęczone przez fryzjerów włosy, podrapa-
na przez pędzle setek makijażystów twarz, 
umęczone ciało, które wyginam tak, żeby 
ubranie na mnie wyglądało lepiej, poranio-
ne stopy, które przez te wszystkie lata po-
znały najbardziej niewygodne buty świata. 
Wciskają mnie w stroje, związują, uciskają 
i  formują – to ja mam pasować do sukien-
ki, a nie odwrotnie. Łamią żebra, dociskają 
nerki, wpychają głębiej wątrobę. Dla foto-
grafów jestem rzeczą, nawet wtedy, kiedy 
próbują mnie zaciągnąć do łóżka, żeby po-
tem chwalić się tym na insta. Przestawiają 
mnie jak rekwizyt – lampa, która mnie 
oświetla, znaczy dla nich więcej niż ja. 
Czule dotykają obiektywów, a nie modelek. 
Patrzyłeś w oczy modelek, które widzisz na 
reklamach? I co widzisz? Są puste, prawda? 
W oczach jest dusza. Modelki nie mogą mieć 
duszy. To się nie sprzedaje. Nie chcę, żebyś 
pomyślał, że użalam się nad sobą. Chcę, żeby 
ludzie wiedzieli, jak jest naprawdę. To jest 
zawód jak każdy inny. No, może odrobinę 
bardziej poniżający…” 
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unikatowy koncept. Każdy z dzie-
sięciu apartamentów zaprojekto-
wany jest w niepowtarzalny spo-

sób. To jakby odrębny świat ze swoją własną 
historią. Większość z nich nosi nazwę gdań-
skiej ulicy lub imienia jednego ze słynnych 
gdańszczan. Ale to oczywiście nie wszystko, 
co możecie odkryć. Dzięki pobycie w Patio 
Apartments Twoja wizyta w Gdańsku nabie-
rze głębszego wymiaru.

Na pewno zaskoczy Was, ile znanych oso-
bistości wywodzi się właśnie stąd. Fahrenheit 
i Heweliusz to tylko najbardziej znani z nich. 
Poznajcie ich historie.

W  apartamencie Fahrenheit poczuje-
cie się jak w  pracowni słynnego fizyka, 
twórcy skali temperatur używanej w kra-

To jach anglosaskich. Ten wybitny uczony 
pochodzenia holenderskiego urodził się 
24 maja 1686 roku w  domu gdańskich 
przedsiębiorców. Choć większość swojego 
życia spędził w Niderlandach, to właśnie 
w  Gdańsku dokonał swojego wiekopom-
nego wynalazku – termometru rtęciowe-
go. Apartament Fahrenheit, mieszczący 
się na Mariackiej, najpiękniejszej ulicy 
Głównego Miasta, swoim industrialnym 
wystrojem nawiązuje do laboratorium fi-
zyka. Nowoczesne połączenie metali i ja-
snego drewna kontrastuje z  elementami 
czerwieni, a dyskretna obecność główne-
go bohatera przypomina o sobie w postaci 
portretu czy rycin przedstawiających jego 
narzędzia pracy.

9 8 – 9 9

PATIO APARTMENTS TO ALTERNATYWA DLA HOTELI. W MURACH 
HISTORYCZNYCH KAMIENIC GŁÓWNEGO MIASTA ZNAJDZIECIE 
NOWOCZESNE, KOMFORTOWE WNĘTRZA, W KTÓRYCH ZRELAKSUJECIE 
SIĘ PO DNIU ZWIEDZANIA CZY DELEGACYJNYCH SZKOLEŃ. JEST JESZCZE 
COŚ, CZYM TO MIEJSCE RÓŻNI SIĘ OD INNYCH TEGO TYPU OBIEKTÓW.

Inny słynny gdański naukowiec, Jan 
Heweliusz, patronuje apartamentowi przy 
ul. Św. Ducha, tuż przy Motławie i blisko 
Bazyliki Mariackiej. Heweliusz był astro-
nomem, matematykiem, a także browar-
nikiem. Był też oddanym gdańszczani-
nem. Nie dość, że przeżył tu całe życie, 
zasiadał jeszcze w Radzie Miasta. W pracy 
poświęcił się badaniu ciał niebieskich, do 
jego ważniejszych osiągnięć należy do-
konanie pomiaru powierzchni Księżyca. 
W Apartamencie Heweliusz zasypiać bę-
dziecie pod niebem Mistrza – sufit sypialni 
zdobi rycina nieboskłonu jego autorstwa. 
Wnętrze utrzymane jest tu w stonowanych 
odcieniach szarości i bieli.

Apartament Raj Utracony przy ulicy 
Grobla I, tuż przy Kaplicy Królewskiej, to 
coś dla zwolenników romantyzmu ze sma-
kiem. To idealne lokum na spędzenie week-
endu we dwoje. Elementy sztuki i filmu kore-
spondują z miejscami, które znajdziecie na 
zewnątrz – klimatyczne restauracje, kafejki 
i najpiękniejsze zabytki Gdańska. Kremowe 
draperie, rzeźby i meble, które stylem przy-
pominają te z epoki klasycystycznej – to 
wybór z najwyższej półki. Pomieszczenie 
dodatkowo wyposażone jest w funkcjonalne 
oświetlenie relaksacyjne.

Apartamenty dopasowują się do ocze-
kiwań Gościa. Podzielone są na trzy ka-
tegorie: Comfort, Design i Super Design. 
Comfort zapewnia przyjemny i bardzo wy-
godny pobyt. Design to eleganckie apar-
tamenty, opowiadające fascynujące histo-
rie z  dziejów Gdańska, natomiast Super 
Design to coś dla najbardziej wymagają-
cych, dla których dbałość o  najmniejsze 
szczegóły aranżacji ma znaczenie. Tu desi-
gn spotyka się ze sztuką.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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A P A R T A M E N T Y  Z  D U S Z Ą

Goście Patio Apartments mogą skorzystać z dodatko-
wych usług, takich jak wynajem samochodu, zestaw śnia-
daniowy, kwiaty do apartamentu, wynajęcie profesjonal-
nej niani, a nawet osobistego przewodnika po mieście.

Jeżeli więc wybieracie się do pięknego Miasta 
Gdańsk, dlaczego by nie przeżywać jego piękna już 
w miejscu Waszego odpoczynku? 

ENGLISH 

APARTMENTS WITH A SOUL

Patio Apartments is an alternative to hotels. You’ll find these 
modern, comfortable interiors, where you can relax after a day 
spent on sightseeing or professional training, in historical houses 
in the Main Town. There is also one thing that distinguishes 
Patio Apartments from other hotel facilities.

It’s a unique concept. Each of ten apartments is de-
signed in an original way, like a separate world with its 
own story. Most of them are named after streets or fa-
mous inhabitants of Gdańsk. But there’s much more. If 
you go for Patio Apartments, your stay in Gdańsk will be 
a memorable experience.

You’ll be surprised how many famous people come 
from this city; for example, renowned personages such 
as Fahrenheit and Hevelius. And here are their stories.

In the Fahrenheit Apartment, you’ll feel like in the 
workroom of the famous physicist, the inventor of tem-
perature scale used in the Anglosphere. Fahrenheit 
was an eminent scientist of Dutch origin. He was born 
on 24 May 1686 in Gdańsk, in an entrepreneur’s family. 
Although he spent most of his life in the Netherlands, he 
invented the first mercury-in-glass thermometer right 
here, in Gdańsk. The Fahrenheit Apartment, located in 
Mariacka Street, which is the most beautiful street in the 
Main Town, refers to the physicist’s lab with its industri-
al interior décor. State-of-the-art combination of metals 
and bright wood stands in contrast to red elements, and 
the discreet presence of the main character is evoked by 
means of his portrait and prints depicting his tools.

Another famous scientist from Gdańsk, Johannes 
Hevelius, is a patron of an apartment located in Św. 
Ducha Street, close to the River Motława and the St. 
Mary’s Church. Hevelius was an astronomer, mathe-
matician and brewer. He was also a devoted inhabi-
tant of Gdańsk. He spent his entire life in this city and 
also became a town councillor. He studied celestial ob-
jects, and his significant achievements include measur-
ing the Moon’s surface. Guests staying in the Hevelius 
Apartment will sleep under the astronomer’s sky – liter-
ally, as on the ceiling, there’s a print of a star map creat-
ed by Hevelius. Subdued grey and white colours contrib-
ute to the unique atmosphere of the place.

The Paradise Lost Apartment in Grobla I Street, right 
next to the King’s Chapel, is a place for those who val-
ue elegant romanticism. It’s perfect for a weekend with 
your beloved one. Artistic elements of its décor corre-
spond to its neighbourhood – atmospheric restaurants, 
cafés and the greatest sights of the city. Cream draper-
ies, sculptures and furniture in the classical style create 
the top class interior décor. Additionally, the apartment 
features functional relaxing lighting.

These tailor-made apartments are divided into three 
categories: Comfort, Design and Super Design. Comfort 
ensures pleasant and comfortable stay. Design compris-
es elegant apartments, telling fascinating stories of the 
city, and Super Design is an offer dedicated to the 
most demanding Guests, who pay close attention to 
the tiniest details. The latter is a place where design 
and art meet.

Patio Apartments’ Guests may also use extra ser-
vices, such as hiring a car, ordering a breakfast or flow-
ers to the apartment, as well as hiring a professional 
babysitter or even a personal guide.

If you’re planning to visit Gdańsk, why not stay in 
Patio Apartments to experience and enjoy the beauty of 
the city to the fullest. 



obota, godzina 20. Biorę paczkę zna-
jomych i  uderzam do największego 
klubu w Trójmieście. Tak, choć naj-

większe skupisko klubów znajdziemy na so-
pockim Monte Cassino, to gdański Bunkier 
ma największą powierzchnię (1000 m2). 
Chociaż na imprezie było w porywach 500 
osób, nie było przesadnie tłoczno.

Do wyboru mamy dwa parkiety. Tego 
wieczoru na dole grali bardziej alterna-
tywnie – electro, dubstep, a  nawet stare 
rockowe hity, na górze zaś było bardziej 
klubowo. Ale na początek bar, w którym 
barmani przygotują wszystko, na co masz 
ochotę. To poważna sprawa, swoją sztuką 
barmańską chwalą się na międzynaro-
dowych pokazach. Ja przez cały wieczór 
testowałam kolorowe drinki. Oczywiście 
z umiarem.

Jeśli tak jak ja wybieracie się tu więk-
szą ekipą, w  weekend rezerwacja stolika 
jest wskazana. Ta na szczęście jest darmo-

S wa. Na specjalne okazje są też pakiety re-
zerwacyjne obejmujące loże – orientalną, 
salę rycerską... Mają ciekawy wystrój. No 
właśnie, po pierwsze Bunkier jest specy-
ficzny dlatego, że mieści się w oryginal-
nym schronie przeciwlotniczym z czasów 
II wojny światowej. A  w  środku jest jesz-
cze ciekawiej. Każdy zakamarek ma swój 
smaczek. Nie ma co opowiadać, trzeba 
zobaczyć.

Około północy ja i moi kumple zgłod-
nieliśmy. I  to w Bunkrze jest najlepsze – 
nie trzeba uciekać z imprezy, żeby zjeść. 
W otwartej do późna kuchni przyrządzają 
pyszne burgery, w tym – uwaga – waffel-
burgery. Pożywieni możemy bawić się da-
lej. Impreza trwała do 5 rano.

W inne dni można tu posłuchać muzy-
ki na żywo – w  niedzielę rocka, w  środy 
jam session. Do tego gry barowe i wysta-
wy na najwyższym piętrze. Jest i  kultu-
ralnie, i imprezowo. 

1 0 0 – 1 0 1
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GDY NADCHODZI WEEKEND, GDZIE W GDAŃSKU NAJLEPIEJ 
SKIEROWAĆ SWOJE KROKI? OCZYWIŚCIE DO KLUBOGALERII BUNKIER. 
ZRESZTĄ TAM DZIEJE SIĘ COŚ KAŻDEGO DNIA TYGODNIA.

ENGLISH 

A PARTY, CULTURALLY

Looking for a night spot in Gdańsk at the week-
end? Check out the Bunkier Galley and Club. 
There’s always something fun to do here.

Saturday, 8 p.m. I  meet my friends and 
we hang out in the largest night club in 
the Tricity. That's right – you’ll find most 
of night spots in Monte Cassino Street in 
Sopot, but it's Bunkier that's the largest one 
(1000 m2). There are up to 500 people at 
the party, but the club isn't totally packed.

The venue spreads across two floors. 
That night the lower floor offers more alter-
native music – electro, dubstep, and even 
old rock hits – and the upper one goes for 
club tunes. But first, the bar. Bartenders 
will make every drink you can dream of. 
I’m serious, they take part in international 
bartender shows. I test colourful drinks all 
night long. Within limits, of course.

If you want to come with a  bunch of 
friends at the weekend, you should defi-
nitely book a table. It’s completely free. 
The club also offers booking packages for 
special occasions that include boxes – the 
oriental box, the knight room… The decor 
is something that stands out. That’s right. 
First, Bunkier is exceptional because it's 
housed in an original air-raid shelter dat-
ing back to WW2. And it gets even more 
interesting inside. Every corner is fancy 
in its own way. You must go and find out for 
yourself.

Around midnight, me and my friends get 
hungry. And that’s best about Bunkier – you 
don't have to leave the party to have some-
thing to eat. The kitchen serves delicious 
burgers, and special waffelburgers. With our 
stomachs full, we come back to the dance 
floor. And the party lasts till 5 a.m.

On other days, you can come and listen 
to live music – rock on Sundays, jam ses-
sions on Wednesdays. Bar games everyday 
and exhibitions held on the top floor. It's 
both a cultural and a party spot. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Klubogaleria Bunkier
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IMPREZA, 
KULTURALNIE

BUNKIER
Gdańsk, Olejarna st. 3
+48 530 917 788 
www.bunkierclub.pl
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rzede mną kolejna podróż. Tym razem po wej-
ściu na pokład samolotu spędzę w nim siedem 
godzin. Wspaniale...

W takiej perspektywie zawsze nasuwają mi się po-
dobne myśli: „No nie, przecież ja oszaleję! Co ja będę 
w tym czasie robił!? Zwariuję. Pewnie znów co piętna-
ście minut będę patrzył na zegarek, odliczając czas do 
lądowania. I jak zwykle wysiądę z samolotu zmęczo-
ny. Wręcz ledwo żywy”.

A właściwie nasuwały, bo przecież można inaczej!
Od ponad dwudziestu lat stosuję w  podróży me-

todę „wegetowania”. Wyciszam na pewien czas swo-
je emocje, ambicje i myślenie, żeby w ciszy i spokoju 
spędzić te kilka godzin podróży z jak najmniejszym 
spadkiem energetycznym. Absolutnie nie oznacza 
to, że nie robię w samolocie zupełnie nic! Często coś 
czytam, piszę, koncypuję nad nowymi pomysłami lub 
bieżącymi sprawami. Staram się to robić z zamknię-
tymi oczami, których spojówki – szczególnie podczas 
długich lotów – narażone są na wysuszenie. W podró-
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Marzyciel i człowiek czynu – w końcu 
jedno z drugim się wiąże. Przeprowadził się 
z Warszawy do Trójmiasta. Tutaj odnalazł 
się jako biznesmen, inwestor i społecznik, 
prowadzi również szkolenia oraz wykłady. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. 
Podobno – pomimo choroby morskiej – 
szykuje się do rejsu dookoła świata.

ży zawsze towarzyszy mi muzyka. Mam swoje spo-
kojne, relaksacyjne playlisty, wręcz idealne w takich 
momentach.

I  tak po siedmiu godzinach podróży wyjdę z sa-
molotu w dobrej formie. W sumie – nawet nie będę 
pamiętał o tym locie. Nie zauważę, jak szybko minął. 
Jestem pewien, że tak będzie. Jest tak za każdym ra-
zem, od dwudziestu lat.

Tak więc, drodzy Czytelnicy, nauczcie się „wege-
tować” – czasami warto! 

ENGLISH 

VEGETATING ON A PLANE

I’m going on a journey. This time, I’m spending seven 
hours on board of a plane. That’s great…

In such situations, I  always think the same 
thoughts: “Oh no, I’ll go crazy! What am I going to 
do all this time!? I’ll go crazy. Again, I’ll look at my 
watch every fifteen minutes, counting down the sec-
onds to landing. And again, I’ll get off the plane ex-
hausted. Barely alive.”

Well, it doesn’t have to be that way.
For more than twenty years, I’ve been surviving all 

my flights by “vegetating”. I calm my emotions, am-
bitions and thoughts to spend these hours in peace 
and quiet, with the smallest possible energy loss. But 
it doesn’t mean I do nothing on the plane. I often read, 
write, think over new ideas or current affairs. I try to 
do that with my eyes closed because you can get dry 
eye during a flight, in particular if it’s a long one. I also 
listen to music. I have my own calm, relaxing play-
lists, perfect in such situations.

And thus, after a seven-hour flight, I’ll get off the 
plane in a good condition. Actually, I won’t even re-
member the flight. I won’t notice the time spent on 
board. I’m sure it’ll be like that. It's always been like 
that, for twenty years.

So, my dear Readers, learn to ‘vegetate’ – it’s re-
ally worth it! 

1 0 2 – 1 0 3 F E L I E T O N  /  C O L U M N
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TEKST Jakub Milszewski

IM BARDZIEJ PRZEJRZYSTE PAŃSTWO, TYM LEPIEJ DLA OBYWATELI. FUNDACJA 
EPAŃSTWO SKUPIA SIĘ NA TYM, ŻEBY ZACHĘCAĆ POLAKÓW ABY KORZYSTALI ZE SWOICH 
PRAW I DZIĘKI TEMU USPRAWNIALI DZIAŁANIE ADMINISTRACJI. JEDNĄ Z INICJATYW 
FUNDACJI JEST FORUM DEMOKRACJI OSOBISTEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TYM ROKU 
PO RAZ PIĄTY, NA KTÓRYM PODEJMOWANY BĘDZIE TEMAT KRYZYSU DEMOKRACJI. 
O DZIAŁALNOŚCI EPAŃSTWA ORAZ TEGOROCZNEJ EDYCJI FORUM DEMOKRACJI 
OSOBISTEJ ROZMAWIAMY Z DANIELEM MACYSZYNEM, PREZESEM ZARZĄDU FUNDACJI.
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Fundacja ePaństwo zajmuje się wszelkimi aspektami 
funkcjonowania państwa od strony społeczno-
politycznej, ale przy użyciu możliwości, jakie dają nowe 
technologie. Skąd potrzeba takich działań?
Jesteśmy organizacją, która zajmuje się kwestiami 
transparentności państwa, dostępu do informacji pu-
blicznych, jak również wpływem, jaki technologia wy-
wiera na sposób uprawiania polityki. Uważamy, że to 
wszystko jest niezwykle istotne, bo bardzo serio trak-
tujemy artykuł 4. Konstytucji, który mówi, że władza 
zwierzchnia należy w Polsce do narodu. Uważamy, że 
ta władza powinna się objawiać nie tylko podczas wybo-
rów powszechnych i referendów, ale powinna być także 
codzienną troską obywateli o kraj. Staramy się dawać 
ludziom narzędzia i inspirację do tego, by mogli swoje 
zainteresowania sprawami państwa podtrzymywać. 
Współczesna technologia jest tutaj niezmiernie pomoc-
na, bo sprawia, że interesowanie się sprawami państwa 
jest o wiele łatwiejsze aniżeli było to wcześniej.

Czy to nie jest trochę tak, że patrzycie na ręce 
samorządom, władzy, politykom, również dziennikarzom 
i w ten sposób zmuszacie ich po części do tego, co sami 
powinni robić?
Dostęp do informacji jest ważny przede wszystkim ze 
względów politycznych, ponieważ pomaga obywatelom 
podejmować lepiej umotywowane decyzje wyborcze. Jest 
jednak efekt, polegający na tym, że urzędnicy, którzy mają 
świadomość, że mogą być skontrolowani nie przez NIK czy 
CBA, ale przez obywateli choćby w trybie dostępu do infor-
macji publicznej, zachowują się bardziej rozważnie i odpo-
wiedzialnie. Mają świadomość, że ich działania mogą stać 
się przedmiotem debaty publicznej, że ktoś może wycią-
gnąć na jaw informacje o tym, jak wydają pieniądze i dys-
kutować o tym choćby w mediach społecznościowych. 
Uważamy, że aspekt tej kontroli obywatelskiej jest bardzo 
istotny. Często spieramy się z urzędami, skarżymy róż-
ne ich akty prawne i występujemy w sądach, ale przede 
wszystkim staramy się dawać inspirację obywatelom, by 
robili to sami. 

Czy te działania są skuteczne? Wiem, że niektóre 
miasta, jak choćby Gdańsk, pootwierały swoje archiwa, 
ale czy obywatele faktycznie patrzą urzędnikom na ręce?
Tak. Jest na to wiele przykładów. Współpracowaliśmy na 
przykład z Urzędem Miasta Gdańska w sprawie wprowa-
dzenia polityki otwartości. Została ona wprowadzona 
zarządzeniem prezydenta miasta. Miasto publikuje w tej 
chwili o wiele więcej informacji niż wcześniej, np. rejestry 
umów. Za ich pośrednictwem obywatele mogą zoriento-
wać się jak miasto wydaje ich pieniądze. Mogli zobaczyć, że 
miasto wspiera organizowanie wydarzeń kościelnych, któ-
re odbywały się w Gdańsku, co wywołało falę komentarzy. 
Nie oceniam, czy to wsparcie udzielone przez miasto na 
organizację imprez religijnych było słuszne, czy nie. Sam 
fakt, że ta informacja została ujawniona, jest bardzo cenny. 

Jak dużo jest takich urzędów? Czy da się jakoś określić, 
ile z samorządów przynajmniej stara się udostępniać 
takie informacje?
W  różnych miastach różnie to wygląda. Jest to raczej 
sfera zainteresowań w większych ośrodkach, w małych 

miastach potrzeba publikacji wszystkiego nie jest aż 
tak paląca. W dużych miastach – w Łodzi, Gdańsku, 
Warszawie, Wrocławiu – w  strukturach urzędów ist-
nieją komórki, które są odpowiedzialne za udostępnia-
nie informacji publicznych i czynią to z większym lub 
mniejszym skutkiem. Myślę, że w tym temacie ważny 
jest jeszcze jeden aspekt – dostęp do informacji publicz-
nych, czy to na poziomie samorządów, czy państwa, 
jest ważny z politycznego punktu widzenia, ale również 
z punktu widzenia biznesowego. W tej chwili powstaje 
wiele firm, które opierają swoją działalność na przetwa-
rzaniu informacji publicznych. Popieramy to i staramy 
się to wspierać, bo dostęp do informacji z sektora pu-
blicznego jest częścią infrastruktury państwa, tak samo 
jak dostęp do autostrad, szpitali czy lotnisk. Obywatele 
mają prawo czerpać z tych informacji i wykorzystywać 
je w dowolnych celach, w tym dla zarabiania pieniędzy. 
Najczęstszym przykładem wykorzystania danych pu-
blikowanych przez urzędy są zastosowania związane 
z transportem. Gdy miasto udostępnia statystyki ruchu 
lub dane o rozkładzie komunikacji miejskiej, jest to wy-
korzystywane przez biznes. Biznes wtedy wie, że w da-
nym miejscu warto postawić sklep, bo w ciągu dnia na 
pobliskim przystanku jest bardzo duży ruch pasażerski. 

Fakt, że zaistniała potrzeba funkcjonowania waszej 
fundacji, świadczy chyba o tym, że jako społeczeństwo 
jesteśmy w takich sprawach wciąż dość bierni.
Jesteśmy bierni, ale już coraz mniej. Widzimy to choćby 
po statystykach portali, które prowadzimy. Oczywiście 
nie mówimy tutaj o powszechnej skali zaangażowania – 
to nie jest tak, że każdy Polak budzi się rano i od razu 
zastanawia się co dzieje się w urzędzie. Niemniej jednak 
przy okazji różnych kontrowersyjnych wydarzeń obser-
wujemy wzmożony ruch w Internecie. Prowadzimy por-
tal MojePanstwo.pl, który jest największą bazą danych 
publicznych w  Europie środkowo-wschodniej. Mamy 
tam miesięcznie ponad pół miliona użytkowników, któ-
rzy wchodzą na portal, poszukują informacji i korzystają 
z nich. Portal pobiera informacje z różnych rozproszo-

P O  P I E R W S Z E :  O B Y W A T E L
FORUM DEMOKRACJI OSOBISTEJ 2017
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
6-7 kwietnia 2017
www.epf.org.pl

S TA R A M Y  S I Ę  DAWAĆ 
LU DZ IOM  N A R Z Ę DZ I A 
I   I N S PI R AC J Ę  D O  T E G O, 
BY  MO GL I  S WOJ E 
Z A I N T E R E S OWA N I A 
S PR AWA M I  PA Ń S T WA 
P OD T R Z Y M Y WAĆ. 
WS P Ó Ł C Z E S N A 
T E C H NOL O GI A  J E S T  T U TA J 
N I E Z M I E R N I E  P OMO C N A ...



nych po internecie źródeł, np. stron administracji publicz-
nej, na których poukrywane są często bardzo ciekawe 
informacje. Staramy się je pobierać, łączyć ze sobą, 
analizować i pokazywać w sposób, który jest atrakcyjny 
i intuicyjny. W ten sposób można wykrzesać z tych in-
formacji największą wartość. Z jednej strony mamy na 
przykład rejestr firm zarejestrowanych w Polsce, z dru-
giej bazę zamówień publicznych. Poszukując informacji 
o np. firmie czy organizacji, na jednym ekranie widzi-
my informacje o niej pochodzące z wielu źródeł: dane 
o strukturze własnościowej, o członkach zarządu, jakie 
zamówienia publiczne otrzymała organizacja, jakie do-
tacje z  Unii Europejskiej. Możemy widzieć, czy osoby 
zaangażowane w działalność tej fundacji są też zaanga-
żowane w działania jakichś innych organizacji.

Jeden z waszych projektów został ostatnio wsparty 
przez Google.
Myśleliśmy o wspieraniu dziennikarstwa i zauważyliśmy 
element procesu pracy dziennikarskiej, który można 
usprawnić przy użyciu technologii. Częścią pracy dzien-
nikarza jest research, zbieranie informacji z  różnych 
źródeł – internetowych i nie tylko. To działanie wymaga 
zasobów czasowych i nie tylko, a może być usprawnio-
ne, jeśli skonstruujemy odpowiednie ku temu narzę-
dzie. Wystartowaliśmy w konkursie firmy Google, któ-
ry miał na celu zbudowanie narzędzi dla dziennikarzy. 
Zaproponowaliśmy pomysł zrobienia wyszukiwarki in-
ternetowej, która miałaby wyszukiwać w danych, które 
nie są dostępne w innych wyszukiwarkach. Nie są one 
możliwe do odnalezienia w  tych wyszukiwarkach, bo 
istnieje wiele portali, tworzonych przez administrację 
państwową czy jednostki naukowe, które zawierają mnó-
stwo ciekawych informacji, ale są wykonane w taki spo-
sób, aby uniemożliwić masowe pobieranie tych danych. 
Administratorzy stosują rozmaite ograniczenia technicz-
ne po to, żeby nie pozwolić robotom wyszukiwarek ich 
indeksowanie. My pracujemy nad technologią, która ma 
za zadanie pokonać te ograniczenia. Nasza wyszukiwar-
ka nie ma ambicji, żeby pokonać inne, ale żeby w zakresie 
danych o osobach publicznych w Polsce móc dostarczać 
więcej lepszych wyników niż dostępne wyszukiwarki.
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W kwietniu w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja 
organizowanego przez was Personal Democracy Forum, 
czyli Forum Demokracji Osobistej. 
Personal Democracy Forum organizujemy w tym roku po 
raz piąty. Na wszystkich edycjach rozmawiamy o tym, jak 
technologia i media wpływają na politykę – to przewodni 
temat tego forum. W tym roku będzie szczególnie interesu-
jąco, ponieważ głównym tematem będzie pewnego rodzaju 
kryzys demokracji, który można zaobserwować w wielu 
krajach świata.

Będziecie rozmawiać o tym, dlaczego nie udała się utopia?
Tak. To, co nie wyszło i nad czym wielu ubolewa, można 
określić jako pęknięcie na pewnym ideale demokracji libe-
ralnej. Widzimy wydarzenia, które mają miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, do pewne-
go stopnia także w Polsce. Dostrzegamy, że model, który 
wielu uważało za obowiązujący, ulega rozpadowi. Będziemy 
rozmawiać o tym, czemu się tak stało, jakie błędy zostały 
popełnione, czy da się to naprawić, czy może ten model de-
mokracji ostatecznie upadnie i co się wtedy stanie. Mamy 
w tym roku wiele znakomitych osób, które przyjadą na na-
sze wydarzenie. Spodziewamy się około 400 uczestników, 
ale również 30 mówców i 30 osób prowadzących warsztaty. 
Ważnym elementem w tym rozpadzie, o którym wspomi-
nałem, jest to, jak odnajdują się w nim media, zarówno tra-
dycyjne, jak i internetowe, społecznościowe. Wszystko 
to składa się na tak zwaną epokę „postfaktualności” czy 
„postprawdy”. O tym też chcemy rozmawiać. Ważnym 
gościem będzie Ethan Zuckerman, światowy autorytet 
w zakresie mediów współczesnych. Przedstawi swoją, 
amerykańską perspektywę. Pośród tych mówców i pro-
wadzących warsztaty mamy także przedstawicieli najważ-
niejszych organizacji pozarządowych z Europy środkowo-
-wschodniej, którzy będą opowiadali o doświadczeniach 
w swoich państwach. Szczególnie liczymy na naszych ko-
legów z Węgier, którzy opowiedzą jak im się żyje i pracuje 
w obecnej sytuacji politycznej, która nie jest wymarzona 
dla działalności organizacji pozarządowych. 

Co ma z Forum wynieść zwykły uczestnik, który 
wysłucha wykładów, weźmie udział w warsztatach? 
Co ma znaleźć dla siebie, jako jednostki będącej częścią 
społeczeństwa?
Nasze wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do 
aktywistów, przedstawicieli mediów, NGO-sów, polityków, 
ludzi biznesu. Chcemy, żeby było to forum wymiany myśli 
i doświadczeń. Nie mamy gotowych odpowiedzi na pytania 
o kryzys demokracji, z którymi chcielibyśmy uczestników 
zostawić, ale liczymy na owocną dyskusję.

Czy po poprzednich czterech edycjach imprezy mieliście 
jakiś odzew od uczestników o tym, że Personal 
Democracy Forum do czegoś ich zainspirowało, że coś 
udało im się dzięki uczestnictwu w imprezie zmienić?
Na ostatnich edycjach udało nam się skonstruować 
sieć roboczą organizacji z Europy środkowo-wschod-
niej, które zajmują się podobną tematyką do naszej. 
Spotykamy się z nimi również w ciągu roku, ale naj-
większe spotkanie odbywa się właśnie podczas tej im-
prezy. Zauważyliśmy, że jest mnóstwo organizacji chcą-
cych pracować nad technologią dla dobra publicznego, 



przy czym często pracują nad rozwijaniem 
bardzo podobnych narzędzi, ale robią to 
osobno. Zdarza się, że dublują swoją pracę. 
Zarówno nasze wydarzenie, jak i współpra-
ca, która odbywa się pomiędzy, służą temu, 
by koordynować nasze działania, ale rów-
nież skalować je i  przenosić między pań-
stwami. Mamy na przykład projekt „Red 
Flags”, który powstał na Węgrzech, któ-
ry ma za zadanie monitorować zamówie-
nia publiczne pod kątem ryzyk korupcji. 
W  trakcie rozmów stwierdziliśmy, że do-
brze byłoby rozwijać go również w innych 
państwach i w tej chwili pracujemy nad uru-
chomieniem go w Polsce.

Listę prelegentów na Forum Demokracji 
Osobistej można podzielić na dwie grupy: są 
pośród nich aktywiści, ludzie, którzy dojrzeli 
potrzebę uruchomienia jakiegoś projektu 
i zaczęli go wdrażać, z drugiej zaś strony 
mamy przedstawicieli korporacji, dużych 
firm technologicznych. Forum ma za zadanie 
zbliżyć te dwa światy?
O to dokładnie chodzi. Jest jeszcze trzeci ob-
szar – świat nauki. Naszą ambicją jest połącze-
nie tych światów: NGO-sów, biznesu i nauki. 
Działamy w pewnym szczególnym obszarze, 
który jest bardzo interesujący zarówno dla 
NGO-sów, jak i biznesu, a mianowicie w sekto-
rze zamówień publicznych. NGO-som zależy 
na tym, żeby monitorować, czy nie występują 
nieprawidłowości, a pieniądze są wykorzysty-
wane optymalnie, a biznesowi zależy, żeby 
startować w przetargach i konkursach. Na 
portalu MojePanstwo.pl mamy aplikację „za-
mówienia publiczne”, która z jednej strony jest 
wykorzystywana przez aktywistów pozarzą-
dowych, którzy śledzą i monitorują bardziej 
interesujące przetargi, z drugiej strony przez 
biznes, dla którego jest źródłem wiedzy o no-
wych przetargach.

Czym właściwie jest demokracja osobista?
Jak mówiłem, naszą podstawą jest artykuł 4 
Konstytucji, który mówi, że władza zwierzch-
nia należy do narodu. I ważne jest nie tylko 
to, co się dzieje podczas wyborów, ale także 
to, co się dzieje między nimi. Może dawniej 
było to postrzegane w ten sposób, że rola oby-
wateli kończy się na głosowaniach, a między 
nimi urzędnicy i władze zamykają się w wie-
żach z kości słoniowej i uważają, że najlepsze 
co mogą zrobić obywatele, to nie przeszka-
dzać. Ale to się zmieniło. Obywatele mają 
prawo sprawować swoją władzę na co dzień. 
Nie zawsze oznacza to wywieranie wpływu, 
żeby podjęta została konkretna decyzja, ale 
ważny jest aspekt wywierania presji. Niech 
urzędnicy wiedzą, że obywatele się nimi in-
teresują i mogą przedstawiać pewne rzeczy 
na forum publicznym.

Chodzi więc o to, żeby to urzędnicy 
państwowi bali się obywateli, a nie 
obywatele urzędników.
Nie wiem, czy słowo „bać się” jest odpowiednie.

Użyłem go z premedytacją. Wyszedłem 
z założenia, że jeżeli urzędnik będzie się bał 
obywatela, to zrobi wszystko, żeby mu nie 
podpaść.
To, że nie chce mu podpaść jest w porządku, 
ale strach chyba nie powinien być główną 
motywacją. Nie chcemy antagonizować oby-
wateli przeciwko urzędnikom ani vice versa. 
To kwestia poprawnej relacji między jednymi 
i drugimi. Urzędnicy powinni respektować to, 
że obywatele są podstawowym rodzajem wła-
dzy w Polsce. Państwo jest własnością wszyst-
kich obywateli, a urzędnicy są oddelegowani 
do zarządzania nim, ale to obywatele w tej re-
lacji powinni być na pierwszym miejscu. 

ENGLISH 

IN THE FIRST PLACE: CITIZENS

The more transparent the state, the better for 
its citizens. The ePaństwo Foundation aims 
to encourage Poles to use their rights and, 
consequently, improve the public administration. One 
of its initiatives is Personal Democracy Forum. The 
event is to be held for the fifth time this year, and 
during this edition, the democracy crisis is going to 
be discussed. We’re talking with Daniel Macyszyn, 
the CEO of the Foundation, about the functioning 
of ePaństwo and this year’s edition of Personal 
Democracy Forum.

The ePaństwo Foundation deals with 
all social and political aspects of the 
functioning of the state, employing new 
technologies. Where does the need for such 
action come from?
We’re an organisation dealing with such issues 
as transparency of the state, access to public 
information, and the influence of technology 
on politics. We believe that all these issues are 
extremely important because we treat seri-
ously Article 4 of the Constitution, according 
to which supreme power in Poland is vested in 
the Nation. We believe that this power should 
be exercised not only in general elections and 
referendums, but it should also manifest itself 
as citizens’ care of the state on a daily basis. 
We strive to provide people with tools and in-
spire them to maintain their interest in the 
state’s affairs. Contemporary technologies 
come in handy in this case because they facil-
itate developing and sustaining this interest.

It seems that you keep an eye on local 
authorities, the government, politicians, 
as well as journalists, making them do 
what they should do anyway. Isn’t it that 
way a bit?
Access to information is important mainly for 
political reasons because it allows citizens to 
make better and more informed decisions at 
elections. But it also has an effect on officials, 
who are aware that they may be supervised 
not by the Supreme Audit Office or the Central 
Anti-Corruption Bureau, but by citizens, be 
it only in the form of access to public informa-

P O  P I E R W S Z E :  O B Y W A T E L

Więce j  na anywhere . p l

ZD
JĘ

CI
E:

 R
A

FA
Ł 

N
O

W
A

K 
(2

).



tion; as a result, they tend to act in a more care-
ful and responsible way. They know that their 
actions may be discussed in public; that infor-
mation about what they spend money on may 
be disclosed and commented on, even if only 
in the social media. We think that this aspect 
of control exercised by citizens is really import-
ant. We often contest decisions and legal acts of 
offices, as well as issue court proceedings, but 
primarily we aim to inspire citizens to do that.

Is it effective? I know that some cities, such 
as Gdańsk, for example, have opened their 
archives, but do citizens really monitor the 
actions of officials?
They do. There are many examples of that. For 
example, we work with the Gdańsk authorities 
on executing the openness policy. It was imple-
mented under a ruling of the president of the 
city. The authorities publish more informa-
tion than they used to, e.g. registers of agree-
ments. Thus, citizens are informed of public 
spending. They can see that the city supports 
religious events held in Gdańsk. It was a con-
troversial issue. I don’t want to judge whether 
the financial support of the city for the organi-
sation of religious events was right or wrong. 
What is important is the fact that such infor-
mation was made public.

How many such offices are there? Is it 
possible to specify which local authorities at 
least try to publish such information?
It differs depending on the city. It’s more com-
mon in large cities; it’s not so urgent and nec-

essary in small towns to publish every single 
piece of information. In large cities – such as 
Łódź, Gdańsk, Warsaw and Wrocław – there 
are units in offices in charge of publishing 
such information and they are more or less 
effective. I think that there’s also one more 
important aspect – access to public informa-
tion, irrespective of its level, be that local or na-
tional, is important not only from the political 
perspective, but also from the business one. 
At present, a number of companies that are 
set up are based on processing public infor-
mation. We advocate such initiatives and try 
to support them because access to public in-
formation is a part of national infrastructure, 
just like access to motorways, hospitals or air-
ports. Citizens are entitled to obtain and use 
this information for any purpose, including 
making a profit. The most common example 
of using data published by offices is in the field 
of transport. When the city publishes traffic 
statistics or data on traffic congestion, such in-
formation is used by business. Business knows 
then that e.g. a particular spot would be a good 
one for a shop because during the day, there 
are many passengers at a bus stop nearby.

The need for your foundation shows that as 
a society, we still lag behind in such aspects.
We’re passive, but it’s improving. We can draw 
such conclusions on the basis of our websites’ 
statistics. Of course, we’re talking about a gen-
eral phenomenon – it’s not like every Pole gets 
up in the morning and wonders what’s hap-
pening in the office. Nevertheless, in the case 

of controversial situations, increased Internet 
traffic can be observed. We run the website 
MojePanstwo.pl, which is the largest public 
database in Central and Eastern Europe. The 
website is visited by over half and million us-
ers, who look for information and use it. The 
website collects data from various online 
sources, e.g. public administration websites, 
which often contain really interesting piec-
es of information. We try to collect, group, 
analyse and present this information in an 
attractive and intuitive way. Thus, it may be 
used to the greatest possible extent. For ex-
ample, there is a list of companies registered 
in Poland or a base of public procurement 
contracts. A user, looking for information on, 
e.g. a company or an organisation, may access 
information from many sources: data on its 
ownership structure, members of the man-
agement, public contracts won by the organ-
isation, its subsidies from the EU, etc. We can 
also verify whether persons involved in its op-
eration are also involved in activities of other 
organisations.

One of your projects has been recently 
supported by Google.
We were trying to come up with a solution to 
support journalism and we noticed an element 
of journalist’s work process which can be im-
proved with the use of technologies. A part of 
journalist’s work is research, collecting infor-
mation from many sources – online and other 
sources of information. It requires time and 
effort, and it can be facilitated by developing 
a relevant tool. We entered a competition held 
by Google which aimed at developing journal-
ist tools. We proposed a web search engine 
that would search for information in data 
unavailable for other search engines. It’s im-
possible to find such data in other search en-
gines because many websites run by public ad-
ministration or scientific units, which provide 
much interesting information, are developed 
in a way that makes it impossible to collect 
these data in mass amounts. Their adminis-
trators apply various technical restrictions to 
prevent search engines from indexing such 
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on technology in the public interest; they often work on 
very similar tools, but they do it separately. They some-
times work on the same thing and achieve the same re-
sults. Our event and the cooperation between the organ-
isations aim to coordinate our activities, but also scale 
them and facilitate the exchange of information. For ex-
ample, the “Red Flags” project started in Hungary aims 
at monitoring public contracts in terms of corruption 
risk. During our discussions, we concluded that it should 
be implemented also in other countries, and now we’re 
working on implementing it in Poland.

The speakers at Personal Democracy Forum can be 
divided into two categories: activists, that is those 
who have seen the need for developing a project and 
have started to implement it, and representatives of 
corporations, large technological companies. Does Forum 
aim to bring these two worlds together?
Exactly. There’s also one more area – the world of science. 
We wish to bring all these worlds together: non-govern-
mental organisations, business and science. We oper-
ate in a special field, which is really interesting both for 
non-governmental organisations and business – public 
procurement. The objective of non-governmental organ-
isations is to monitor any possible irregularities and con-
trol whether money is spent in an optimal manner, where-
as business wants to participate in tenders and contests. 
The website MojePanstwo.pl provides an application 
“public procurement”, which is used both by non-govern-
mental activists following and monitoring more interest-
ing tenders, and business, which uses it as a source of in-
formation on new tenders.

What is this personal democracy about?
As I’ve already said, we operate under Article 4 of the 
Constitution, pursuant to which supreme power in Poland 
is vested in the Nation. And what is important is not only 
what happens at elections, but also what happens on a dai-
ly basis. Perhaps the role of citizens used to be limited to 
voting only, and in the meantime, officials and authorities 
shut themselves in ivory towers and think that the best cit-
izens can do is not to interfere with their actions. But that 
has changed. Citizens have a right to exercise their power 
on a daily basis. It doesn’t always mean an influence on de-
cisions made, but the aspect of pressure is really important. 
Officials should know that citizens pay attention to what 
they do and can discuss some issues in public.

Your goal is to turn tables then and make officials afraid 
of citizens, not the other way round.
I’m not sure whether the word “afraid” is an adequate one.

I used it on purpose. I assume that if officials are afraid 
of citizens, they’ll do whatever it takes to be in their 
good books.
And that’s perfectly fine, but fear shouldn’t be the major 
motivator. We don’t want to set citizens against officials and 
the other way round. What we want to achieve is to improve 
the relation between them. Officials should respect the fact 
that citizens hold supreme power in Poland. The state be-
longs to all citizens; officials are delegated to manage it, but 
it’s citizens who should come first in this relation. 

information. We’re working on a technology whose aim is 
to overcome these restrictions. Our ambition isn’t to beat 
other search engines, but provide improved hits in the field 
of data on public persons in Poland.

The next edition of Personal Democracy Forum, the 
event which you organise, is to take place in Gdańsk 
in April.
It’s the fifth edition of the event. The main subject discussed 
during all the editions is the influence of technology and 
media on politics. This year, it’s going to be particularly in-
teresting because our main subject is a kind of democracy 
crisis which can be observed in many countries worldwide.

Are you going to discuss why we’ve failed to achieve 
utopia?
That’s right. What many people complain about may be 
called a crack in a kind of liberal democracy model. We can 
see events happening in the USA, the UK, in Hungary, and 
– to some extent – also in Poland. We can observe that the 
model which many of us believed to be in force is collaps-
ing. We are going to talk about the reasons for it, mistakes 
made and possible solutions to the problem or the collapse 
of the democracy model and its implications. We have in-
vited many distinguished guests. We expect about 400 par-
ticipants to come, as well as 30 speakers and 30 guests run-
ning workshops. An important element in the collapse I’ve 
mentioned is how the media – both traditional and online, 
that is the social media – respond to it. All that together cre-
ates the age of “post-factum” or “posttruth”. And we also 
want to talk about that. Ethan Zuckerman, a world expert 
in the field of social media, is an important guest. He will 
present his, American, perspective. Among these speakers 
and guests running workshops, there are also representa-
tives of the most important non-governmental organisa-
tions from Central and Eastern Europe, who will present 
the situation in their countries. We’re particularly awaiting 
the presentation of our friends from Hungary, who are go-
ing to talk about the life and work in the current political 
environment, which is rather unfavourable for non-govern-
mental organisations.

What effect is Forum going to have on its regular 
participants, who will listen to the lectures and 
participate in the workshops? What will they learn, as 
individuals belonging to the society?
Our event is addressed mainly to activists, media represen-
tatives, non-governmental organisations, politicians and 
businessmen. We want it to be an exchange of ideas and ex-
periences. We don’t have ready-made answers to questions 
concerning the democracy crisis.

After the previous editions of the event, did you get 
any follow-up information from the participants that 
Personal Democracy Forum inspired them or allowed 
them to change anything?
During the last editions, we managed to create a work-
ing network of organisations from Central and Eastern 
Europe which deal with similar issues. We also meet 
them throughout the year, but the largest meeting is 
held during Personal Democracy Forum. We noticed 
that there are plenty of organisations willing to work 
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adę przez Polskę i nie mogę wyjść ze zdziwienia. 
Skąd mamy tylu drwali? Powychodzili z  zaka-
marków i dziur, stali się najpopularniejszą profe-

sją w kraju! Piłują, wycinają, rąbią jak i gdzie popad-
nie. Nie wierzę, że jestem w środku Europy, a nawet 
Unii Europejskiej, czyli organizmu, który ekologię ma 
wpisaną na sztandary. Minister środowiska dał zielo-
ne światło do tego wyrąbania Polski, uruchomił pra-
gnienie gdzieś dotąd szczelnie ukryte w zakamarkach 
polskich serc. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
miast, starostwie, wielu biznesmenów, szarych zjada-
czy chleba posiadających działki – wszyscy pragnęli 
jednego: możliwości wycięcia jak największej ilości 
drzew. Minister Środowiska wyczuł tę ciągotę, naci-
snął guzik, w efekcie w sklepach brakuje pił, a w ser-
wisach – łańcuchów. Szczęśliwie są jeszcze siekiery 
ręczne, nimi rąbie się dłużej, jednak też można wy-
rąbać całkiem sporo. W imię czego lub kogo wprowa-
dzono tak absurdalny zapis? Jedni sugerują, że może 
chodzić o  deweloperów. Inni, że o  lobby budujące 
markety i dyskonty. A ja myślę, że tu chodzi głównie 
o pokazanie archaicznej filozofii myślenia o świecie 
i przyrodzie. Mamy czynić ziemię sobie poddaną, więc 
czynimy. Siekierami, dubeltówkami, wypalaniem 
traw, przekopywaniem Mierzei Wiślanej, równaniem 

z ziemią puszczy, zasypywaniem Rospudy, wpuszcza-
niem wszędzie buldożerów, koparek i betoniarek. Nie 
będą nam cykliści i wegetarianie ustawiać świata, sko-
ro sami możemy to zrobić lepiej, a już na pewno bar-
dziej betonowo. A co się stanie za 10, 50, albo 100 lat? 
Coś tam będzie, dzisiaj niekoniecznie trzeba się tym 
zajmować. Dzisiaj nie mamy na to czasu. Czynimy so-
bie ziemię poddaną. 

ENGLISH 

THE EARTH OBEYS US

I am driving through Poland and am in awe. How come 
we have so many lumberjacks? They came out from 
behind corners and out of holes and became the most 
popular profession in the country! They saw, cut, chop 
everything everywhere. I cannot believe that I am in 
the middle of Europe, let alone the European Union, an 
organisation that has ecology on its banners. Minister 
of Environment gave a  green light to this chopping 
of Poland, awoke a dream that was, until now, hidden 
deep in Polish hearts.

Governors, mayors, city presidents, officials, many 
businessmen and regular citizens owning land – they 
all dreamt about one thing: to cut as many trees as 
possible. Minster of Environment heard this dream, 
pressed a button and, in effect, there are no more saws 
in shops and chains in services. Thankfully, there are 
still hand held axes, chopping with which takes more 
time but you can still chop up quite a lot. Why was such 
a ridiculous law introduced?

Some say that it might be because of developers. 
Others, that it is for market and discount building lob-
bies. I think that it is mainly about showing the archaic 
philosophy of thinking about the world and nature.

Nature should obey us so we make it. With axes, 
guns, grass burning, digging through the Vistula Spit, 
cutting out the forests, filling up Rospuda, releasing 
bulldozers, excavators and concrete mixers. Cyclists 
and vegetarians will not run our world, especially since 
we can do it better, with concrete. And what will hap-
pen in 10, 50 or 100 years? There will be something 
there, we do not have to worry about that today.

Today we do not have time for that. We are busy 
making the Earth obey us. 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.
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SUKIENKA / DRESS: MACIEJ ZIEŃ
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J O A N N E

FUTRO/ FUR: SIMONA NIKOLAJEWSKA

STANIK / BRA: GOD SAVE QUENNS

SPODNIE/ TROUSERS: GOSIA BACZYŃSKA



M O D A  /  F A S H I O N1 1 6 – 1 1 7
CZERWONE BODY  / RED BLOUSE: SAINT BODY

KOLCZYKI / EARRINGS: GOSIA BACZYŃSKA

TOREBKA  / BAG: FURLA/ BUTIK CHIARA



F A L L  I N  F A L L

MODELKA / MODEL: Joanna 
Wielemborek / Uncover Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Karolina Bou Chedid 

ZDJĘCIA / PHOTOS:  Edyta Bartkiewicz   
edytabartkiewicz.com

STYLIZACJA / STYLIST: 
Agnieszka Łoza

ASYSTENTKA STYLISTKI / STYLIST ASSISTANT: 
Agnieszka Łukasik

J O A N N E

GARNITUR W PASKI / 

SUIT IN STRIPES: LEBRAND



1 1 8 – 1 1 9 M O D A  /  F A S H I O N



J O A N N E

GARNITUR W PASKI / 

SUIT IN STRIPES: LEBRAND

TOREBKA / BAG: KARL LAGERFELD/ 

CHIARA BUTIK
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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

4,50 PLN 7,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług 
VIP. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących 
samolotami rejsowymi oraz prywatnymi, zarówno w ruchu krajowym 
jak i międzynarodowym. 

W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
• osobny, dyskretny punkt kontroli bezpieczeństwa,
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz paszportową,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej pracy podczas 
przebywania w Saloniku VIP,

• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń 
biurowych, TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym 
pomieszczeniu,

• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie 
Saloniku VIP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

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

DEPARTURING OR ARRIVING - 
USE THE VIP SERVICE

Gdansk Lech Walesa Airport offers a vast range of VIP services. The 
offer is dedicated to passengers of scheduled and private flights on 
domestic and international routes.

VIP services offer:
• a private, discreet security control point,
• complex check-in, customs clearance and passport control,
• comfortable condition for rest or efficient work at the VIP Lounge,
• a rich selection of groceries and drinks,
• a possibility of using Wi-Fi, office devices, TV, or holding serious talks in
a private room,

• individual transport to/from the aircraft,
• a possibility of using parking places neighbouring the VIP Lounge.

For more information please call:

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

www.airport.gdansk.pl



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/
trondheim

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VAXJO www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen
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Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie: 
Detailed flight schedule available on:
 www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



 AIR BERLIN COMES 
BACK TO GDANSK AIRPORT
After almost a year, the Air Berlin airline comes back to Gdańsk, 
resuming flights to the capital of Germany. The flights were dis-
continued due to financial problems of the company. The airline 
has been restructured, so we can hope that Berlin stays among 
destinations served by Gdansk Airport. Flights are to take place 
once a  week from 4 May 2017. This adds to the already vast se-
lection of destinations served by Gdansk Airport this spring, 
including newly-opened routes to Amsterdam (KLM) and Naples 
(Ryanair). 

GOOD START IN 2017
In 2016, the airport surpassed the threshold of 4 million passen-
gers served, and it began 2017 really well. In the first two months of 
the year, Gdansk Airport served over 560 thousand passengers. An 
increase, as compared to the corresponding period in the previous 
year, stood at 16% in January and 11% in February. An important 
factor contributing to the increase was moving domestic flights to 
Warsaw operated by low-cost airline Ryanair from Modlin Airport 
to Chopin Airport. As a  result, the number of passengers flying 
to Warsaw doubled in February. Flights to Cracow operated by 
PLL LOT have also gained popularity – a 136% increase has been 
observed. The most popular destinations at the beginning of the 
year include Oslo (Norwegian) – an increase of 41% – and Helsinki 
(Finnair) – an increase of 25%. The forecast for the following ten 
months based on the data is highly promising. 

AIR BERLIN WRACA 
NA LOTNISKO GDAŃSK
Po niespełna rocznej nieobecności linie lotnicze Air Berlin wraca-
ją do Gdańska z połączeniem do stolicy Niemiec. Poprzednie wy-
cofanie oferty było spowodowane problemami finansowymi linii. 
Obecnie firma przechodzi restrukturyzację, co daje nadzieję na to, 
że Berlin tym razem na dobre zagości w siatce połączeń. Połącze-
nia będą dostępne od 4 maja 2017 i będą odbywać się raz w tygo-
dniu. To wspaniały dodatek do już świetnie wyglądającej wiosen-
nej oferty lotniska, w której zagościły połączenia do Amsterdamu 
(KLM) i Neapolu (Ryanair). 

DOBRY START W 2017 ROK
Po przekroczeniu progu 4 milionów obsłużonych pasażerów 
w 2016 roku, kolejny rok rozpoczął się naprawdę dobrze. W ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy 2017 roku Lotnisko Gdańsk obsłużyło 
ponad 560 tysięcy pasażerów. Wzrost w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku wyniósł w styczniu 16 procent, zaś w lutym 
11. Do takich statystyk przyczyniło się przeniesienie połączenia 
krajowego do Warszawy, oferowanego przez niskokosztowe linie 
lotnicze Ryanair, z  Modlina na Okęcie. W  lutym spowodowało to 
podwojenie liczby pasażerów latających do stolicy. Niebywałą 
popularność zyskał też Kraków, oferowany przez PLL LOT – aż 
136-procentowy wzrost. Na początku roku z Gdańska poza granice 
kraju najczęściej latano do Oslo (Norwegian) – 41 procent wzrostu 
i Helsinek (Finnair) – 25 procent wzrostu. Uzyskane dane świetnie 
prognozują kolejne dziesięć miesięcy. 

EN 

EN 
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GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

DRUGIE CO DO WIELKOŚCI MIASTO 
IZRAELA, POŁOŻONE NAD MORZEM 
ŚRÓDZIEMNYM. MOŻNA JE BĘDZIE 
ODWIEDZIĆ DZIĘKI BEZPOŚREDNIM 
LOTOM Z GDAŃSKA, OFEROWANYM 
OD SEZONU JESIEŃ/ZIMA 2017/18 
PRZEZ RYANAIR. TO JEDEN Z DWÓCH 
KIERUNKÓW DO IZRAELA – DRUGIM JEST 
KURORT EJLAT NA POŁUDNIU KRAJU.

GDZIE TO JEST?
W równinie Szaron na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, 
na zachodzie Izraela.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośrednim lotem linii Ryanair z Lotniska Gdańsk do Tel Awiwu. 
Lot potrwa 4 godziny 5 minut.

CIEKAWOSTKI
Ze względu na swój kosmopolityczny charakter Tel Awiw nazywany jest 
„San Franscisco Bliskiego Wschodu”. To też finansowa i kulturalna sto-
lica Izraela. Miasto jest najbardziej dynamiczną metropolią tej części 
świata.

WARTO ZOBACZYĆ
Plaże, szerokie i piaszczyste, ciągnące się przez ponad 14 km. Znaj-
dziecie tam specjalne strefy, jak LGBT, plaża dla nudystów, a także 
dla ortodoksyjnych Żydów.

Allenby Street, główna ulica Tel Avivu, odchodząca od Mo-
rza Śródziemnego na północ. Wzdłuż niej ciągną się liczne kluby 
i restauracje.

Stara Jaffa, historyczna część miasta z  jednym z  najstarszych 
portów na świecie, meczetem z minaretem pochodzącym z XII wie-
ku i wieżą zegarową z początków XX wieku.

Białe Miasto Tel Aviv, największe na świecie skupisko budynków 
modernistycznych w stylu Bauhaus, wybudowanych w latach 30. XX 
w. Obszar wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kulturalnego 
i przyrodniczego UNESCO.

Muzeum Ziemi Izraela, będące kompleksem pawilonów muzeal-
nych. Składają się na nie m.in. Pawilon Ceramiki, Numizmatyki, Et-
nografii i Folkloru oraz Wykopaliska Tell Qasile, na terenie których 
w latach 40. odkryto ceramikę pochodzącą z okresu Świątyni Jero-
zolimskiej i fragmenty starożytnego miasta Filistynów.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Aparat fotograficzny i wygodne buty – nigdy nie wiadomo, czy prze-
chadzając się ulicami miasta nie natkniemy się na architektoniczną 
perełkę czy zaskakujące murale. 

EN  TEL AVIV
THE SECOND LARGEST CITY IN ISRAEL, SITUATED BY THE 
MEDITERRANEAN SEA. DIRECT FLIGHTS FROM GDAŃSK TO 
TEL AVIV WITH RYANAIR ARE TO START FROM AUTUMN/
WINTER 2017/18. IT’S ONE OF TWO ISRAEL DESTINATION – 
THE OTHER ONE IS EILAT, A RESORT IN THE SOUTH OF THE 
COUNTRY.

WHERE IS IT?
In the Sharon plain, in the eastern coast of the Mediterranean, in the 
west of Israel.   

HOW TO GET THERE?
Take a direct flight with Ryanair from Gdansk Airport to Tel Aviv. The 
flight takes 4 hours and 5 minutes.

INTERESTING FACTS
Tel Aviv is often called “San Francisco of the Middle East” due to its cosmo-
politan character. Also, it’s a financial and cultural capital of Israel, as well as 
the most dynamic metropolis of this part of the world.

PLACES TO VISIT
Wide, sandy beaches, stretching over 14 kilometres. The beaches are di-
vided into special zones, such as for LGBT, nudists, and orthodox Jews.

Allenby Street, the main street in Tel Aviv, heading north from the 
Mediterranean Sea, with many clubs and restaurants along the street.

The Old Jaffa, the historical part of the city, with one of the oldest 
harbours in the world and a mosque featuring a 17th century minaret 
and a clock tower dating back to the beginning of the 20th century.

The White City Tel Aviv, with the largest in the world amount of mod-
ernist, Bauhaus buildings, dating back to the 1930s. The area has been 
entered into the UNESCO World Heritage List.

The Eretz Israel Museum, which is a complex of museum pavilions, 
including, among others, Pavilions of Pottery, Numismatics, Ethnogra-
phy and Folklore, and Tell Qasile archaeological site, where you’ll find 
pottery dating back to the Temple in Jerusalem period and remnants of 
the ancient city of the Philistines.

WHAT TO TAKE?
A  camera and comfortable shoes, as you never know what you’ll 
discover while walking the streets – an architectural pearl or one-
of-a-kind murals. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcie: fotolia.com

TEL 
AVIV



G DZIE 
NAPR AWIANE  SĄ 
SA MOLOT Y?

Tekst: Jakub Milszewski

KAŻDA, NAWET NAJMNIEJ AWARYJNA MASZYNA 
WYMAGA KONSERWACJI I – OD CZASU DO CZASU 
– NIEWIELKICH NAPRAW. NIE INACZEJ JEST 
Z SAMOLOTAMI. ICH SPRAWNOŚĆ TO Z PUNKTU 
WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW SPRAWA 
KLUCZOWA. ZAJRZELIŚMY ZATEM DO MIEJSCA, 
W KTÓRYM TAKIE OPERACJE SIĘ ODBYWAJĄ 
W PORCIE LOTNICZYM W GDAŃSKU.

Zdjęcia: Mat. Prasowe

bsługę techniczną samolotów można podzielić na dwa rodza-
je – liniową, czyli podstawową i mniej skomplikowaną, oraz 
bazową, która wymaga odpowiedniego miejsca, narzędzi 

i dużych nakładów pracy. Dlatego na wielu lotniskach znajdują się wiel-
kie hangary, w których specjaliści pracują nad tym, by wyeliminować 
każdą, najmniejszą nawet usterkę samolotu.

LS Technics to jedna z firm, które zajmują się naprawami i prze-
glądami samolotów. W Polsce firma prowadzi siedem stacji obsługi 
technicznej samolotów, w tym jedną w Porcie Lotniczym w Gdańsku. 

O

Znajduje się ona w wielkim, choć wyglądającym z zewnątrz niepozor-
nie hangarze, który stoi niedaleko bramy głównej lotniska. – W stacji 
hangarowej możemy wykonywać bardziej złożone przeglądy – tłuma-
czy Paweł Pilarski z LS Technics. Dodaje, że infrastruktura hangarowa 
jest niezbędna do przeprowadzania prac, które wiążą się z dłuższym 
postojem samolotu, większą ilością wyposażenia technicznego, na-
rzędzi i ludzi. W takich specjalistycznych warsztatach odbywają się 
przeglądy maszyn – zarówno te, które trzeba wykonać po kilku tygo-
dniach eksploatacji samolotu, jak i te, które wykonuje się po kilku lub 
kilkudziesięciu latach jego użytkowania.

Standardowy przegląd C wykonywany po 6000 godzin eksplo-
atacji samolotu, zajmuje 4-5 dni, a pracuje nad nim około 25 licencjo-
nowanych mechaników, bezpośrednio zaangażowanych w sprawy 
techniczne. Trzeba do nich jednak doliczyć także osoby zajmujące się 
szeroko rozumianym wsparciem techniczno-administracyjnym, pla-
nowaniem, logistyką, analizą inżynierską usterek, projektowaniem 
napraw itp. Sprawia to, że przy jednorazowym, niedużym przeglądzie 
maszyny, pracuje łącznie około 40 osób. Duże przeglądy natomiast 
potrafią trwać całymi miesiącami.

Przeglądy techniczne samolotów standardowo dzieli się na te, do wy-
konania których samolot trzeba wyłączyć z eksploatacji na dłużej, oraz 
na te, które nie wymagają uziemienia maszyny – to tak zwana obsługa 



niczne, jak matematyka, fizyka, materiałoznawstwo, elektrotechni-
ka, elektronika, oraz typowo lotnicze, jak wytrzymałość materiałów 
i konstrukcji lotniczych, awionikę, aerodynamikę i mechanikę pły-
nów. Ze względu na szczególną odpowiedzialność przyszłych adep-
tów szkół lotniczych, dużą wagę w ich kształceniu przykłada się do 
regulacji prawnych związanych z lotnictwem. Kiedy taka osoba zdo-
będzie już podstawową wiedzę techniczną i organizacyjno-admini-
stracyjno-prawną, wtedy dopiero może starać się o uzyskanie upraw-
nień do prac na samolotach. Ze względu na złożoność zagadnień 
uprawnienia dzielą się na cztery kategorie: A – Mechanik obsługi; 
B1 – Technik mechanik; B2 – Technik awionik; C – Inżynier obsługi 
hangarowej. Każda z tych kategorii poza kategorią A wymaga upraw-
nień na konkretny typ samolotu. By je zdobyć, należy odbyć prakty-
kę bezpośrednio na tym typie samolotu. Czas praktyk jest zmienny 
i wynosi od roku do 5 lat, w zależności od rodzaju ukończonych wcze-
śniej szkoleń i licencji, o jaką ubiega się kandydat.

LS Technics specjalizuje się w samolotach turboodrzutowych 
Airbus A320, Boeing 737, Embraer 170/190 oraz turbośmigłowych 
Bombardier Dash 8 Q400 i ATR 42/72. Firma zapewnia obsługę li-
niową tych samolotów na wszystkich głównych lotniskach w Polsce, 
w tym w Porcie Lotniczym w Gdańsku. O stan techniczny Airbusa 
A320 dba również w Bombaju w Indiach.

– Poza innymi naszymi stacjami, baza techniczna LS Technics 
w Porcie Lotniczym w Gdańsku ma dla nas szczególne znaczenie 
biznesowe, nie tylko ze względu na fakt rozwijającego się tutaj ruchu 
lotniczego, ale głównie ze względu na infrastrukturę hangarową, 
w której wykonujemy m.in. przeglądy ciężkie samolotów A320 linii 
lotniczych Wizzair i Small Planet – tłumaczy Paweł Pilarski. 

liniowa, wykonywana w interwałach: po każdym locie, po każdym dniu, 
w końcu po każdym tygodniu użytkowania samolotu. Do realizacji takich 
prac hangar nie jest konieczny. Przeglądy te wykonywane są w hangarze 
i zwykle czas postoju samolotu  zamyka się w przedziale 6-12 godzin.

Bardziej skomplikowane prace techniczne wykonywane są podczas 
tak zwanych przeglądów hangarowych ciężkich, zwanych przegląda-
mi C. Je również należy wykonać po określonych liczbach godzin lotu, 
lądowań i czasie eksploatacji samolotu – w przypadku każdego mo-
delu samolotu będą one inne. Linie lotnicze, które są właścicielami 
i  użytkownikami maszyn, posiadają tak zwany Program Obsługi 
Samolotów, w którym znajdują się szczegółowe dane na temat okre-
sów wykonania oraz przebiegów przeglądów.

Główny obszar działania LS Technics to wspomniana wcześniej 
obsługa liniowa. W jej ramach odbywają się kontrole samolotu przed 
zaplanowanym rejsem i  naprawy drobnych usterek zgłoszonych 
przez personel samolotu, jak np. wymiana żarówek nad siedzenia-
mi pasażerów czy uszkodzonych stolików lub foteli, a także ogólne 
sprawdzenie stanu technicznego samolotu. Takie kontrole również 
przeprowadzane są na podstawie specjalnych instrukcji. W zakres 
prac włączone są czynności zabezpieczające samolot do postoju, 
w tym postoju nocnego, z uwzględnieniem temperatur panujących 
na danym lotnisku.

Inną kwestią jest obsługa warsztatowa podzespołów samoloto-
wych. Polega ona na testach, przeglądach, naprawach i remontach 
podzespołów wymontowanych z samolotów, od tych mniej skompli-
kowanych, jak fotel czy podgrzewacz wody, by pasażerowie mogli 
otrzymać ciepłą kawę, po bardziej złożone elementy: koła, zespoły 
hamulcowe, podwozie, awionikę, czy najbardziej skomplikowany 
i kosztowny element, jakim jest silnik lotniczy. LS Technics zajmuje 
się między innymi ich wymianą. – Nasi mechanicy są w stanie wy-
montować silnik z samolotu i zamontować zapasowy. Operacja taka 
połączona jest zwykle z przebudową i instalacją wielu podzespołów 
silnikowych, które są niezbędne do pełnej kompletacji silnika i jego 
zabudowy na skrzydle samolotu – opisuje Paweł Pilarski.

Kim są ludzie, którzy naprawiają samoloty? To rzecz jasna me-
chanicy i inżynierowie, ale nie każdy mechanik czy inżynier może 
dostać pracę przy przeglądach i  naprawach maszyn latających. 
Mówiąc krótko: mechanicy samolotowi muszą znać się na tym, co ro-
bią, a ich staranność musi być szczególna. Ktoś, kto chciałby zostać 
mechanikiem samolotowym, musi przede wszystkim posiadać wie-
dzę techniczną zdobytą najlepiej w szkole technicznej, gdzie nacisk 
kształcenia położony jest zarówno na standardowe przedmioty tech-

MÓWIĄC KRÓTKO: 
MECHANICY 
SAMOLOTOWI MUSZĄ 
ZNAĆ SIĘ NA TYM, 
CO ROBIĄ, A ICH 
STARANNOŚĆ MUSI 
BYĆ SZCZEGÓLNA. 



EN  WHERE ARE AIRCRAFTS REPAIRED?

EVERY MACHINE, EVEN THE LEAST PRONE TO FAILURE, 
REQUIRES MAINTENANCE AND – FROM TIME TO TIME – 
MINOR REPAIRS. IT’S THE SAME WITH AIRCRAFTS. THEIR 
CONDITION IS CRUCIAL FOR THE SAFETY OF FLIGHTS. 
WE’VE VISITED A PLACE WHERE SUCH OPERATIONS ARE 
CARRIED OUT AT AIRPORT GDANSK.

Aircraft maintenance can be divided into two categories – line, 
that is basic and less complex, and base, which requires a proper 
place, proper tools and considerable amount of work. That is why 
at many airports, there are large hangars where specialists work on 
eliminating any and all malfunctions of aircrafts.

LS Technics is one of companies dealing with repair and main-
tenance of aircrafts. The company operates seven maintenance 
stations in Poland, including the one at Airport Gdansk. The sta-
tion is located in a  huge, yet inconspicuous, hangar, near the 
main gate of the airport. “In the hangar station, we can carry out 
more complex maintenance operations,” says Paweł Pilarski, LS 
Technics. He adds that hangar infrastructure is essential for car-
rying out works that involve longer inactivity of the aircraft, more 
technical equipment, tools and workers. Machine checks are car-
ried out in such special maintenance stations. They include both 
checks performed after a few weeks of aircraft operation as well as 
those performed after a few or a few dozen years of operation.

The standard C check performed after 6000 hours of aircraft 
operation takes 4–5 days, and around 25 certified technicians are 
directly involved in the process. This also includes workers deal-
ing with broadly-defined technical and administrative support, 
planning, logistics, engineering failure analysis, repair design, etc. 
A one-off, minor check of an aircraft involves around 40 workers in 
total. Major checks may take months.

Aircraft technical checks are usually divided into two catego-
ries: those which require longer inactivity of the aircraft and those 
which don’t require grounding of the machine – it’s the so-called 
line maintenance, performed at intervals: after every flight, every 
day, and every week of operation. Such works don’t have to be per-
formed in a hangar. If the checks are carried out in a hangar; the 
usual inactivity period lasts 6–12 hours.

More complex technical works are carried out during the so-
called hangar checks, that is C maintenance checks. They must 
be performed after a specified number of hours of flights, number 
of landings and period of aircraft operation – the factors differ de-
pending on the aircraft model. Airlines that own and use aircrafts 
follow the so-called Aircraft Maintenance Programme, specifying 
in detail the time and course of checks.

LS Technics main area of specialisation is line maintenance, in-
volving aircraft checks carried out prior to flights and repairs of mi-
nor failures reported by the crew, e.g. replacing light bulbs over the 
seats, broken tables or seats, as well as general technical checks of 
the aircraft. Such checks are also carried out following special in-
structions. The scope of works includes activities aimed at protec-
tion of the aircraft, that is preparing it to inactivity, also at night, 
taking into account temperatures at a given airport.

Another activity is the maintenance of aircraft components. It 
involves tests, checks, and repairs of aircraft components, from 
the less complex ones, such as a seat or a water heater used to pro-
vide passengers with hot coffee, to the more complex ones: wheels, 
brake systems, the undercarriage, avionics, or the most complex 
and costly component, that is the engine. LS Technics deals with, 

among others, replacing aircraft engines. “Our technicians can 
disassemble the engine from the aircraft and assemble a new one. 
Such an operation usually involves conversion and installation of 
many engine components, essential for full assembly of the engine 
and its proper installation on the wing,” says Paweł Pilarski.

Who repairs aircrafts? Technicians and engineers, but not ev-
ery technician or engineer may get a job involving checks and re-
pairs of aircrafts. In short: these technicians and engineers must 
be knowledgeable and particularly diligent. To become an aircraft 
technician, you have to have technical knowledge gained at a tech-
nical school, if possible, where the stress is on regular technical 
subjects, such as mathematics, physics, materials technology, elec-
tric engineering, electronics, as well as specialist aviation subjects, 
such as mechanics of materials and aviation structures, avionics, 
aerodynamics and fluid mechanics. Because of the high responsi-
bility involved in the profession, aviation school students also learn 
legal regulations related to aviation. With such basic knowledge 
of technical, organisational, administration, and legal aspects, 
a technician can apply for an Aircraft Maintenance Technician li-
cence. Due to the complexity of the domain, there are four licence 
categories: A – Maintenance Technician; B1 – Mechanical techni-
cian; B2 – Avionics technician; C – Hangar Maintenance Engineer. 
Each of the categories, excluding the A category, requires a licence 
for a specific aircraft type. To obtain it, the technician is required 
to gain practical experience on the given aircraft type. The period 
of training varies between a year and five years, depending on the 
education and experience of the applicant, as well as the type of 
licence applied for.

LS Technics specialises in turbojet aircrafts Airbus A320, 
Boeing 737 and Embraer 170/190, as well as turboprop aircrafts 
Bombardier Dash 8 Q400 and ATR 42/72. The company carries out 
line maintenance of the aircrafts at all major airports in Poland, 
including Airport Gdansk. It also provides maintenance services 
of Airbus A320 in Mumbai in Indie.

“Apart from other stations that we operate, the LS Technics 
technical base at Airport Gdansk is of high business significance 
to the company, not only due to the developing air traffic of the 
airport, but mainly because of its hangar infrastructure, where 
we carry out, among others, hangar checks of A320 aircrafts of 
Wizzair and Small Planet airlines,” explains Paweł Pilarski. 






