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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańsz-
czanin z wyboru. Choć 

większość zna go jako że-
glarza i Mistrza Olimpij-
skiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 

biznesmenem, społeczni-
kiem, prezesem Fundacji 

Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady mo-
tywacyjne. Na dodatek 
gra w golfa i w dalszym 
ciągu pływa, pomimo 
choroby morskiej. Nie 

narzeka na nudę.

FOT. SYLWESTER CISZEK

E N G L I S H T E X T

A working man and 
a citizen of Gdansk by 

choice. Most of us know 
him as a sailor and an 

Olympic Champion, but 
he has several more aces 
up his sleeve. He is a busi-
nessman, a social activist 

and the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 

training courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays golf 

and continues to swim in 
spite of his seasickness. 

Mateusz Kusznierewicz is 
never bored.

ALICJA STAŃSKA- 
-STRYJECKA

Projektantka i założyciel-
ka marki STANSKA firmy 
STANSKADECOR. Rzuciła 

już drugie studia, by 
doskonalić się w tym co 

kocha najbardziej – haute 
couture w samym jego 

sercu, w Paryżu. Uwielbia 
książki biograficzne, 
filmy dokumentalne, 

tatuaże, Depeche Mode 
i Titusa z Acid Drinkers. 

Na co dzień otacza się 
przyjaciółmi, mężem 
i swoim największym 

szczęściem, kotem Bo-
bem. Bezgranicznie odda-

na miłości do Salvadora 
Dalego i Gabriel Chanel. 

E N G L I S H T E X T

The designer and the 
founder of the brand  

STANSKA belonging to STAN-

SKADECOR. She dropped 
out of college twice to 
develop what she loves 
most, haute couture in 

its very heart, Paris. She 
loves biographical books, 
documentaries, tattoos, 

Depeche Mode and 
Titus, leader of the Acid 

Drinkers band. She 
normally surrounds herself 
with friends, her husband 
and her precious cat Bob. 

She is unconditionally 
devoted to Salvador Dali 

and Gabriel Chanel.

PIOTR METZ

Człowiek-instytucja, 
którego przedstawiać 

raczej nie trzeba. Dzien-
nikarz radiowy, prasowy, 

w telewizji też o niego 
nietrudno. Ale przede 

wszystkim dziennikarz 
muzyczny, chodząca 

encyklopedia współcze-
snej muzyki. Jeśli poleca 

jakąś płytę to znaczy, 
że nie można obok niej 

przejść obojętnie.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

E N G L I S H T E X T

A one-man institution, 
who needs no introduc-

tion, especially in Poland. 
A radio reporter and 

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

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

ignore it.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 

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

w mediach?

FOT. JACEK PIĄTEK

 

E N G L I S H T E X T

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twenty 
years of wandering round 

different media he has 
learnt that knowledge is 
not useful. It is not even 
recommended. Besides, 

is it only the case with the 
media?

DR ONUR COBANLI

Niekwestionowany 
autorytet w dziedzinie 
designu. Magister eko-
nomii i doktor wzornic-

twa przemysłowego, 
wykładowca Politechniki 
Mediolańskiej. Prowadzi 
we włoskim Como studio 
OMC Design, jest również 
sekretarzem Międzyna-
rodowego Stowarzysze-
nia Projektantów (IAD) 
a także koordynatorem 

prestiżowej A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE

 

E N G L I S H T E X T

Undisputed authority in 
the world of design. Hol-
ding MA in Economics 
and PhD in Design, he 

teaches Industrial Design 
at Politecnico di Milano 
University. He runs OMC 

design studio in Como, 
Italy, is a Secretary of In-
ternational Association 
of Designers and holds 

coordinator position  
at A’Design  

Award&Competition.
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Ostatnio więcej było o Rojku dyrektorze, 
kuratorze, organizatorze, a tu znów 
wrócił Rojek muzyk, wokalista i autor 
tekstów. Który Rojek jest bardziej 
naturalny, prawdziwy?
Nie ma znaczenia ile rzeczy w życiu będę 
robił. Mogę tylko naturalnie się wspiąć albo 
naturalnie schrzanić…

A nie było tej działalności za dużo? 
Nie przestałeś wytrzymywać tempa 
przypadkiem?
To co robię wynika z zainteresowań i nie 
muszę się do tego zmuszać. Oczywiście 
w trakcie realizacji wielu pomysłów nie 
zawsze jest bezproblemowo i często czuję 
się wyczerpany, ale to jest rzecz naturalna. 
Może dlatego biegam długie dystanse, żeby 
się w tym nie poddawać (śmiech)

Kiedy nadszedł ten moment, że 
zauważyłeś, że „wszystko kurwa 
skręca”, jak śpiewasz w „Beksie”?

Czy zawsze wszystko ci się udaje? Zakła-
dam, że nie. Mnie też.

Nazwałeś swój solowy album „Składam 
się z ciągłych powtórzeń”. Co chcesz 
przez to powiedzieć? Wszystko już było?
Chcę przez to powiedzieć, że trudno 
czasem w sobie coś zmienić. Często może 
wydawać się, że postępujesz inaczej, że 
pozbyłeś się uciążliwych zachowań, postę-
pujesz lepiej. W rzeczywistości wciąż jesteś 
wciąż taki sam.

Z jednej strony wszyscy twierdzą, że 
tym albumem wyraźnie odcinasz się 
od Myslovitz, z drugiej, że rozliczasz 
z dalszą przeszłością. Przytaczają 
fragmenty tekstów piosenek i odnoszą 
je do wydarzeń z Twojego dzieciństwa. 
Ale „Składam się z ciągłych powtórzeń” 
to coś więcej, niż wspomnienia z lat 
szczenięcych, prawda?
Nie używam tu perspektywy patrzenia 

na świat oczami dziecka, jak w przypad-
ku Lenny Valentino. Utworem „Lato 76” 
zaczynam opisywanie rzeczywistości 
przeżytej, przeżywanej i otwieram drogę 
do tej potencjalnej, nie zawsze prawdziwej. 
Wszystko z perspektywy dorosłego czło-
wieka, świadomego swoich nawyków, na-
znaczeń z przeszłości, niedoborów i zalet.

Muzyka, którą tworzysz, jest offowa?
Nie wiem. Starałem się znaleźć coś, co było 
zgodne ze mną.

Rozpoczynając karierę nienawidziłeś 
grunge’u, a potem pomieszkiwałeś 
trochę w Seattle i – z tego, co słyszałem 
– chyba Ci się podobało. Co takiego jest 
tam, czego nie ma np. w Katowicach?
Nienawiść to za mocne słowo i nigdy cze-
goś takiego nie czułem. Nie lubię iść tam 
gdzie wszyscy i z przekory odcinałem się 
od mody na grunge, kiedy na początku lat 
90-tych był w Polsce bardzo popularny. 

CZY ZAWSZE 
WSZYSTKO  

CI SIĘ UDAJE?

Nie ma w naszym rodzimym szołbiznesie wielu takich osobowości, 
jak Artur Rojek. Choć wydaje się nieco skromny i wycofany, 
to robi mnóstwo rzeczy, i wszystkie na światowym poziomie. 

„Live&Travel” opowiedział o solowej płycie i Seattle.

ROZMAWIAŁ
Jakub Milszewski

ZDJĘCIA
Jacek Poremba / Kayax
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Pomimo tego mam świadomość i cenię 
to, co ten nurt ze sobą wniósł. Nirvana to 
wielki zespół.
Zakochałem się w Seattle dużo później. 
Lubię to miasto z dwóch powodów: wysoka 
kultura i piękna przyroda. Katowice mają 
inne zalety, ale nie da się tych dwóch miast 
porównać.

A dałbyś tam radę ze swoją muzyką?
To inny grunt. Wydaję mi się, że tak, ale 
chyba musiałbym tam żyć.

Zrezygnowałeś z Myslovitz, bo 
nagle zdałeś sobie sprawę, że jesteś 
indywidualistą? Lepiej czujesz się 
działając solo i podpisując wszystko 
własnym nazwiskiem?
Jestem indywidualistą, ale nic nie stało się 
nagle. Moje pożegnanie z Myslovitz budo-
wało się przez lata. Chciałem spróbować 
to robić inaczej. Poza tym byliśmy już sobą 
trochę zmęczeni.

Powiedziałeś kiedyś, że lepiej czułeś się 
pływając niż grając w piłkę, bo pływałeś 
sam, a grałeś w drużynie. Ale z synem 
teraz grywacie w piłkę razem. Myślisz, 
że za 20 lat mógłbyś stanąć z własnym 
synem na scenie, nagrywać płyty jak 
Waglewscy?
Rodzina to inna sprawa. Nie mam pojęcia 
co będę robił za 20 lat. Może tak będzie, 
może nie. Wszystko zależy od tego, co moi 
synowie w przyszłości będą chcieli robić.

W Polsce czujesz się gwiazdą rocka? 
Albo gwiazdą w ogóle? Kim jesteś, za 
kogo się uważasz, jak się opisujesz sobie 
samemu?
Jestem normalnym i przeciętnym człowie-
kiem. Cieszę się, kiedy rzeczy, które robię, 
stają się istotne dla innych, ale żeby zacząć 
je robić muszą być istotne dla mnie. 

E N G L I S H T E X T

ARE YOU ALWAYS 
SUCCESSFUL IN 
EVERYTHING YOU DO?
There are not many personalities like 
Artur Rojek in Polish show business. 
Although he seems modest and 
distant, he does plenty of things, all 
of them reaching world standards. He 
told Live&Travel about his solo album 
and Seattle.

We have recently heard more about 
Rojek the director, the curator and the 
organizer. And suddenly Rojek the 
musician, singer and lyricist is back once 
again. Which Rojek is more natural and 
real?
It doesn’t matter how many things I do in 
my life. What I can do is to either naturally 
climb or naturally screw up.

But weren’t there already too many of 
those things? Weren’t you tired of trying 
to keep up the pace?
What I do results from my interests. 
I don’t have to force myself to anything. Of 
course, putting ideas into practice is not al-
ways easy. I sometimes do feel exhausted, 
but it’s something natural. Perhaps this is 
why I am a long-distance runner. It’s more 
difficult to give up then. (Laughs)

When did you realize that there were 
only fucking twists and turns as you sing 
in “Beksa” (“Cry-Baby”)?
Are you always successful in everything 
you do? I assume you’re not. Neither am I.

The title of your solo album could 
be translated as I consist of endless 
repetitions. What does it actually mean? 

Chcę przez to powiedzieć, że 
trudno czasem w sobie coś 

zmienić. Często może wydawać 
się, że postępujesz inaczej, 
że pozbyłeś się uciążliwych 

zachowań, postępujesz lepiej. 
W rzeczywistości wciąż jesteś 

wciąż taki sam.
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didn’t follow the fashion for grunge, which 
was very popular in Poland in the early 90s. 
And yet I am aware of and appreciate what 
this trend brought into culture. Nirvana is 
a great band.
I fell in love with Seattle much later. I like 
this city for two reasons: highbrow culture 

and beautiful nature. Katowice has differ-
ent advantages, but these two cities cannot 
be compared.

Could you manage with your music there?
There are different conditions in Seattle. 
I think I would, but I guess I would have to 
live there.

That everything has already happened?
It means that sometimes it is difficult to 
change something in yourself. You often 
think that you act differently, that you have 
got rid of troublesome behaviour and now be-
have better. But in fact you are still the same.

Everyone claims 
that with your 
second record you 
cut yourself off from 
Myslovitz on the one 
hand and critically 
review your own 
past on the other. 
They quote your 
lyrics and compare 
them with events 
from your childhood. 
But I consist of 
endless repetitions 
is something more 
than just memories 
from your salad days, 
isn’t it?
This album doesn’t 
take Lenny Valentino’s 
perspective of looking 
at the world through 
the eyes of a child. 
With the song “Lato 76” 
(“Summer 76”), I start 
describing the reality 
which was already ex-
perienced and is being 
experienced now and 
open the doors to a po-
tential one, not always 
real. Everything from 
the perspective of an 
adult who is conscious 
of his habits, markings 
from the past, deficien-
cies and virtues.

Is the music you 
create alternative 
music?
I don’t know. I tried to 
find something that 
would suit myself.

You hated grunge at 
the beginning of your career. Then you 
lived in Seattle for some time, which 
I’ve heard you liked. Is there something 
in the city you can’t find for example in 
Katowice?
Hatred is too hard of a word. I’ve never felt 
anything like that. I don’t like going where 
everyone else does and, contrariwise, 

You’ve quitted Myslovitz, your previous 
band, because you had suddenly realized 
you are an individualist? Do you feel 
better working alone and giving your 
own name to everything you do?
I am an individualist, but nothing hap-
pened all of a sudden. The moment of my 

parting from 
Myslovitz had 
been coming for 
years. I wanted 
to try something 
different. Besides, 
we’d grown a bit 
tired of ourselves 
already.

You once said 
that you feel 
better swimming 
than playing 
football because 
one swims alone 
but plays in 
a team. But with 
your son, you 
play football 
together. Do 
you think that, 
like Wojciech 
Waglewski, you 
could stand with 
your sons on the 
scene and record 
albums in 20 
years’ time?
Family is some-
thing different. 
I have no idea 
what I’ll be do-
ing in 20 years. 
Maybe I will sing 
with them or 
maybe I won’t. 
Everything de-
pends on what my 
sons want to do 
with their future.

Do you feel 
a rock star in 
Poland? Or a rock 
star in general? 

Who do you think you are? Who do you 
consider yourself to be? How would you 
describe yourself?
I am a normal and ordinary man. I’m hap-
py when things I do become important for 
others, but to start doing them, they have 
to be important for me. 







Nikt nie mówił, że będzie łatwo czy 
przyjemnie. Jednak to, co zastałem 

na dole kopalni Sobieski w Jaworznie 
przeszło moje najśmielsze oczekiwania. 

Z wizytą  
W PIEKLE
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T
uż przez zjazdem na dół 
dostałem podstawowe 
rady, co zrobić, gdyby 
stało się to, co stać się nie 
powinno. Zakładam więc 
żółty garnitur i flanelową 
koszulę w kratę. Kobieta 
w okienku wręcza mi 

latarkę. Moje jedyne światełko w ciemności 
zwisa bezwładnie pomiędzy sprzętem do 
zdjęć a aparatem ucieczkowym. Mam na 
sobie osiem kilo więcej niż zwykle. Jestem 
gotowy, choć nie wiem na co. 

Długim korytarzem idę do windy, która 
w błyskawicznym tempie zwozi ludzi w me-
talowej klatce 500 metrów pod ziemię. Nie 
czuję ani chłodu, ani gorąca. Widzę jedynie 
ciemność, chociaż warunki panujące tutaj są 
podobno jeszcze luksusowe. Razem ze swo-
im opiekunem wsiadam do ciasnej kolejki, 
która przez następne 30 minut wiezie mnie 
korytarzem do stacji docelowej. Stamtąd bę-
dziemy już iść pieszo. Kiedy wysiadamy, nie 
widzimy już murowanych ścian. Podłoga jest 
coraz bardziej nierówna, a tam, dokąd zmie-
rzamy, wygodny, twardy chodnik zamienia 
się w gęstą maź, w której pozostawienie kalo-
szy wydaje się być tylko kwestią czasu.

Każdy krok kosztuje mnie utratę sił. 
Muszę uważać, gdzie stawiam stopę. 
Wystające ze ścian pręty i siatki, kałuże 
wody, pod którymi nie wiadomo co zastanie-
my – wszystko to powoduje, że poruszamy 
się – jedynie przy świetle latarki – bardzo 
powoli. Co kilkaset metrów widzimy 

TEKST I ZDJĘCIA

DARIUSZ ROMAN   
Z wykształcenia fotograf, 

choć przez ostatnie 20 
lat swoją wielką pasję 

dzielił z projektowaniem 
graficznym i tworzeniem 
multimediów. Dzisiaj po-
święca się bezgranicznie 

fotografii, szukając miejsc 
i ludzi, o których warto 

opowiedzieć innym. Wy-
kładowca technik postpro-
dukcyjnych i zarządzania 
kolorem. Twórca dużego 

portalu poświęconego 
fotografii. 
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pracujących górników. Każdy ma swoje, 
ściśle określone zadanie. Tu nikt nie odpo-
czywa. Mijamy ich. Podajemy sobie ręce 
i wymieniamy się pozdrowieniem „Szczęść 
Boże”. Widać, że praca kosztuje ich dużo. 
Może wszystko. Z każdym metrem powie-
trze staje się coraz gęstsze, a wilgotność 
przekracza już 90 procent. Czuje, że 
moja flanelowa koszula przesiąknięta jest 
potem. Idziemy dalej. Dopiero po około 
dwóch godzinach orientuję się, że całą 
twarz mam mokrą. Pot spływa z niej stru-
gami. Do twarzy przylepia się wszystko, co 
fruwa w powietrzu. Nie ma czym oddychać. 
Dochodzimy do kombajnu, który odrywa 
od ściany kawałki węgla. Tu nie widać już 

nic. Ściana pyłu powoduje, że w oczach 
czuć mrowienie i bez namysłu zaczynam 
trzeć oczy. W ten sposób wcieram w nie ko-
lejną dawkę nieprzyjemnych, unoszących 
się w powietrzu drobinek. 

Jeszcze tylko kilkadziesiąt minut space-
ru w błocie pod górę. Wydawało mi się, że 
jestem w stanie wytrzymać dużo, ale zanim 
dochodzimy do kolejki, trzy razy proszę 
o chwilę odpoczynku. Nogi odmawiają 
posłuszeństwa, nie ma czym oddychać, 
a woda w butelce dawno się już skończyła. 
Mimo, że butelka była zamknięta, na jej 
dnie pozostał piasek.

Okazuje się, że przeszliśmy w tych 
warunkach około 7 kilometrów. Kolejka 

zabiera nas w podróż powrotną. Niektórzy 
znajdują chwilę na sen, inni siedzą w mil-
czeniu. Powiew wiatru na spocone plecy 
przypomina mi, że jeszcze przed chwilą 
było gorąco i duszno. Trudy wyprawy czuję 
wyraźnie jeszcze przez kolejne dni. Myślę 
o tym, że ci, którzy pracują pod ziemią, 
spędzają każdego dnia kilka godzin w tych 
trudnych warunkach. Wiem, że szacunek 
do tych, którzy pracują na dole pozostanie 
we mnie na długo. Może na zawsze.

Co kilkaset 
metrów widzimy 

pracujących 
górników. Każdy 
ma swoje, ściśle 

określone zadanie. 
Tu nikt nie 

odpoczywa. 
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WELCOME TO HELL
No one said it would be nice and easy. 
But what I actually found down the 
Sobieski coal mine in Jaworzno  
exceeded my wildest expectations.

Just before I go down the mine I receive 
a couple of basic rules in case something 
bad happened. So I put on a checked flan-
nel shirt and a yellow suit, and the woman 
at the counter gives me a torch. My only 
light in the darkness is hanging torpidly 
between the photographic equipment 
and the escape respirator. I wear eight 
kilos more than usually. I’m ready, though 
I don’t know for what exactly.

I go down a long corridor towards a lift, 
which immediately takes people 500 
metres under the ground in a metal cage. 
I don’t feel neither coolness nor heat. I can 
see only darkness, though the conditions 
down here are allegedly luxury compared 
to other locations. I get on a narrow train. 
It takes me and my guide 30 minutes to 
reach the final station. We have to walk 
from there. When we get off the train, we 
cannot see brick walls any more. The floor 

becomes more and more uneven, and the 
comfortable, hard pavement turns into 
cloggy mud. Losing our wellingtons in the 
sludge is just a matter of time.

I lose strength with every single step. 
And I have to watch where I stand. Bars 
and nets sticking out of the wall and 
puddles of water hiding nobody knows 
what make us move very slowly, using only 
torches to light our way. Every several 
hundred metres we see miners at work. 
Each of them has his own, specific task. 
Nobody rests here. We pass them, shake 
hands and exchange greetings: “God 
bless!”. I can see that their work costs 
them a lot. Perhaps even everything. 
The air gets thicker with every metre; 
humidity already exceeds 90 percent. 
I can feel my flannel shirt soak with sweat. 
We go farther. It is only after two hours 
that I realize my whole face is pouring 
with sweat. Everything flying about in 
the air clings to it. There is no more air to 
breathe. We reach a machine which rips 
coal pieces off the walls. We can no longer 
see anything here. A thick layer of dust 

makes me subconsciously rub my eyes, 
which started to tingle. This way, I rub in 
another part of unpleasant specks floating 
in the air.

We’ve got only a few dozen minutes’ 
climb in mud ahead of us. I used to think 
that I am able to survive a lot but before 
we reach the train, I ask for a moment’s 
rest three times. My legs fail me, I cannot 
breathe plus I’ve run out of water already 
some time ago. The bottle was closed but 
still all it now contains is a layer of sand at 
the bottom.

I turns out we’ve walked around 7 
kilometres in such conditions. The train 
takes us back. Some of us manage to take 
a nap, others sit in silence. A puff of wind 
against my back reminds me that it was 
hot and stuffy only a moment ago. I can 
still feel the hardships of my trip for the 
next several days. I think about those who 
work under the ground and spend several 
hours every day in those harsh conditions. 
I know that respect for those who work 
at the bottom will stay with me for a long 
time. Perhaps even forever.
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12. 

Zapraszamy na 12.Gdańsk DocFilm Festival (Godność i Praca/Dignity & Work). 
Mamy nadzieję, że jak co roku festiwal zgromadzi liczne grono miłośników kina 
dokumentalnego z całej Polski oraz świata. Do konkursu głównego zgłoszono 

niemal 300 filmów z 55 krajów świata i 6 kontynentów, z czego komisja 
preselekcyjna zakwalifikowała 26 filmów – aż 9 z nich to polskie produkcje.

TEKST
Diana Dziworska

ZDJĘCIA
Źródło: Gdańsk DocFilm Festival

GDAŃSK DOCFILM 
FESTIVAL

N
agrodą główną jest 
statuetka „Brama 
Wolności” oraz 
nagroda finansowa 
ufundowana przez 
Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła 
Adamowicza, który 

dwunastą edycję festiwalu objął również 
patronatem honorowym. Szczególnie miło 
nam poinformować, że w tym roku nagroda 
finansowa została podwojona i obecnie 
wynosi 20 tysięcy złotych. Do konkursu 12. 
Gdańsk DocFilm Festival zakwalifikowały 
się arcyciekawe dokumenty, m.in. „Dziennik 
z podróży” Piotra Stasika, przedstawiający 
historię przyjaźni Tadeusza Rolkego, 
82-letniego mistrza fotografii reportażowej 
i 15-letniego Michała zafascynowanego tą 

sztuką. Obraz pokazuje ewolucję relacji 
mistrz-uczeń, w którym nauka fotografowa-
nia staje się tylko tłem. „Joanna” w reżyserii 
Anety Kopacz, ukazuje historię kobiety, 
u której zdiagnozowano poważną chorobę. 
Swojemu synkowi składa obietnicę, że zrobi 
wszystko, by być z nim jak najdłużej. Dla 
niego prowadzi blog „Chustka”. Kolejnym 
polskim dokumentem, który zakwalifikował 
się do konkursu jest film Mateusza 
Głowackiego „Sonda o mężczyznach” 
– refleksje 24 kobiet na temat płci 
przeciwnej. Dokument podzielony jest na 9 
rozdziałów – każdy z nich odpowiada na 
pytania dotyczące kondycji mężczyzn we 
współczesnym świecie oraz związków 
damsko-męskich. W rzeczywistości reżyser 
przewrotnie tworzy ironiczną opowieść 
kobiet o nich samych. Po tej projekcji, jak 

i wielu innych prezentowanych filmach, 
odbędzie się spotkanie twórcy 
z publicznością.

Z zagranicznych produkcji zobaczymy 
m.in. kanadyjski dokument „Duchy wielkiej 
maszyny” (reż. Liz Marshall), dedykowa-
ny zwierzętom żyjącym pośród machiny 
współczesnego świata, jak i tym, które 
udało się od niej uratować; szwajcarski 
dokument „Jesteśmy z soli” w reżyserii 
Farida Pacha o pustyni solnej w Indiach 
i ciężkiej pracy Chhanabhaia i jego rodziny 
przy jej wydobyciu; a także film „Tango nocy 
letniej” – niezwykle humorystyczny film 
drogi. Reżyserka Viviane Blumenschein 
towarzysząc trzem argentyńskim mu-
zykom z Buenos Aires odkrywa przed 
widzami tango dalekiej Finlandii. Bo choć 
Argentyńczycy przekonani są, że tango 
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narodziło się w Buenos Aires i nikt nie wy-
konuje tego tańca równie namiętnie jak oni, 
to dla Finów tradycyjne tango jest równie 
ważną częścią ich życia jak sauna czy jazda 
na nartach. Zachęcamy do zapoznania się 
z treścią pozostałych nominowanych filmów 
na oficjalnej stronie festiwalowej www.gdan-
skdocfilm.pl (zakładka – Filmy). 

Poza konkursem odbędą się liczne 
pokazy specjalne, w tym m.in. przegląd 
filmów o tematyce penitencjarnej, w ra-
mach którego zobaczymy „3 dni wolności” 
Łukasza Borowskiego. Bohaterem filmu 
jest Piotr odsiadujący długi wyrok. Reżyser 
towarzyszy mu na przepustce, którą otrzy-
mał po raz pierwszy od wielu lat. Skromna 
więzienna rzeczywistość, do której przy-
wykł, okazuje się niczym w stosunku do 
świata na zewnątrz. Kolejną propozycją 
jest „Więzienna Wyspa Bastøy” w reżyserii 
Michela Kapteijnsa opowiadająca o więzie-
niu na wyspie na Fiordzie Oslo w Norwegii, 
gdzie 115 mężczyzn odbywa swoje wyroki. 
Nie ma tam cel, kamer ani ogrodzeń, 
a strażnicy nie noszą przy sobie broni, gdy 
więźniowie pracują z piłami łańcucho-
wymi i nożami kuchennymi. Na Bastøy 
nikt nie wierzy w to, że przestępcy staną 
się lepszymi ludźmi, gdy ich kara będzie 
długa i ciężka. Panuje tam przekonanie, 
że jeśli da się ludziom odpowiedzialność 
i szacunek, istnieje większa szansa, że będą 
chcieli rozpocząć życie na nowo.

W piątek, 6 czerwca o godz. 20.00 w ki-
nie Kameralne, odbędzie się pokaz filmu 
amerykańskiego reżysera Iana Thomasa 
Asha, „A2-B-C” – niezwykle przejmujące-
go dokumentu opowiadającego o pro-
blemach dzieci z tarczycą, które zostały 
objęte badaniami po katastrofie jądrowej 
w Fukushimie. Ich matki na własną rękę 
prowadzą śledztwo i weryfikują rządowe 
oświadczenia o bezpieczeństwie regionu. 

Pierwsze prezentacje konkursowe 
rozpoczną się w czwartek, 5 czerwca o go-
dzinie 15.00 filmem Tomasza Śliwińskiego 
„Nasza klątwa” – osobistą wypowiedzią 
reżysera, który wraz z żoną musi zmierzyć 
się z bardzo rzadką, nieuleczalną chorobą 
ich nowonarodzonego dziecka – Klątwą 
Ondyny (Zespół Wrodzonej Ośrodkowej 
Hipowentylacji, CCHS). Uroczysta gala 
otwarcia festiwalu odbędzie się o 5 czerwca 
o godzinie 19.00 w kinie Neptun, podczas 
której zaprezentujemy dokument muzyczny 
„O krok od sławy”, wielokrotnie nagra-
dzanego amerykańskiego reżysera z Los 
Angeles Morgana Neville’a. Wstęp wolny! 

Karnet na cały festiwal – 35 zł. Bilet na 
jeden dzień – 12 zł.

Szczegółowy program Festiwalu:  
www.gdanskdocfilm.pl 

E N G L I S H T E X T

12TH GDANSK 
DOCFILM FESTIVAL
Feel invited to the 12th Gdansk DocFilm 
Festival (Dignity & Work). We hope 
that, as every year, the festival will 
gather a large group of documentary 
film lovers from the whole Poland 
and abroad. Almost 300 films from 55 
countries and 6 continents were entered 
for the main contest. In the preselection 
procedure, the judges selected 26 
films, including as many as 9 Polish 
productions.

The main award consists of The Gate of 
Freedom statue and a cash prize funded by 
Mayor of Gdansk Paweł Adamowicz, who 
has also taken the twelfth edition of the 
festival under his honorary patronage. We 
are particularly happy to inform that the 
worth of this year’s award has been doubled 
and currently amounts to PLN 20.000. 
Extremely interesting documentaries were 
selected for the 12th Gdansk DocFilm 
Festival, including for example: A Diary 
of a Journey by Piotr Stasik, which tells 
a story about a friendship between Tadeusz 
Rolke, an 82-year-old master of documen-
tary photography, and Michał, a 15-year-old 
fascinated with this art. The film shows 
an evolution of their master-apprentice 
relation, where learning photography is just 
a background. Joanna directed by Aneta 
Kopacz tells about a woman diagnosed with 
a serious disease. She makes a promise to 
his son to do everything to stay with him as 
long as possible and runs a blog just for him. 
Another Polish documentary selected for 
the contest is Mateusz Głowacki’s Survey 
about Men collecting 24 women’s thoughts 
about the opposite sex. The film is divided 
into 9 chapters, each of which answers ques-
tions about men’s condition in today’s world 
and their relations with women. But in fact 
the director perversely presents an ironic 
story told by women about themselves. Like 
in the case of many other documentaries 
shown during the festival, the director of the 
film is going to meet with the audience after 
the screening.

Foreign productions include for example 
the Canadian documentary The Ghosts 
in Our Machine (directed by Liz Marshall) 
about animals living in the machine of 
the contemporary world and all those that 
managed to escape from it; Swiss My Name 
is Salt by Farida Pacha about a salt desert 
in India and Chhanabhai and his family 
working hard on salt extraction; as well as 

Midsummer Night’s Tango, an extreme-
ly humorous road movie. Its director, 
Viviane Blumenschein, accompanies three 
Argentine musicians from Buenos Aires and 
shows the audience tango in the far-away 
Finland. Because although Argentines are 
convinced that tango was born in Buenos 
Aires and no one can do this dance as pas-
sionately as themselves, Finns find tango 
equally important to their lives as sauna or 
skiing. We encourage to read about the rest 
of the selected films on the official festival 
website www.gdanskdocfilm.pl (Movies 
section).

Apart from the contest, the festival also 
includes various special screenings, for 
example a screening of penitentiary films 
including 3 Days of Freedom by Łukasz 
Borowski. The film is about Piotr serving 
a long prison sentence. The director accom-
panies him during his first probation after 
many years of imprisonment. The austere 
prison reality he has grown attached to is 
nothing compared to the world outside. The 
next film, Prison Island Bastøy directed by 
Michel Kapteijns, is about 115 men serving 
their sentences in a prison located on an 
island in Oslofjord, Norway. There are no 
cells, cameras or fences. The guards do not 
carry weapons, while prisoners work with 
chainsaws and kitchen knives. On Bastøy, 
nobody believes that criminals can become 
better people if their punishment is long and 
harsh. They are all convinced that people 
given responsibility and respect are more 
likely to begin their lives anew in the future.

A2-B-C by an American director Ian 
Thomas Ash is going to be screened in the 
cinema Kameralne at 8:00 pm on Friday, 
6 June. This heartbreaking documentary 
tells the story of children with thyroid con-
ditions following the nuclear catastrophe 
in Fukushima. Their mothers conduct their 
own investigation and verify governmental 
declarations about the safety in the region.

The first contest screenings begin at 
3:00 pm on Thursday, 5 June, with Tomasz 
Śliwiński’s Our Curse, which is the di-
rector’s personal account about him and 
his wife facing a very rare and incurable 
disease of their newborn child, the Ondine’s 
Curse (congenital central hypoventilation 
syndrome, CCHS). The festival’s opening 
ceremony is going to start at 7:00 pm on 5 
June in the cinema Neptun. It will include 
a screening of a music documentary Twenty 
Feet From Stardom by Morgan Neville from 
Los Angeles. Admission free!

Pass for the whole festival: PLN 35. One 
day ticket: PLN 12.

For a detailed festival program see:  
www.gdanskdocfilm.pl 



oraz Agnieszkę Małkiewicz z Horeca 
Communications padło wiele ciekawych 
wypowiedzi na tematy rzadko poruszane 
w publicznej debacie. Wśród istotnych, a 
nieczęsto stawianych pytań, znalazły się te 
dotyczące współpracy między szefami kuch-
ni konkurencyjnych restauracji, ich relacji z 
właścicielami, podkradania pracowników, 
kontaktów z dostawcami czy spełnianiu 
wymogów klienta. Mistrzowie kuchni wypo-
wiadali się chętnie, często się z sobą nie zga-
dzając, co na pewno dobrze służyło jakości 
dyskusji. Ostatecznie jednak widać było, że 
wszyscy za najważniejszy cel stawiają sobie 
poprawę polskiej kuchni, co oczywiście 
sprzyja wzajemnej pomocy i inspiracji.
Po gorącej dyskusji nastąpił czas na poczę-
stunek przygotowany przez utalentowaną 
załogę restauracji. Uczestnicy spotkania 
mogli spróbować takich kulinarnych cudów, 
jak jagnięcina z lodami z rabarbaru i musem 
jabłkowym, pierś z kury z młodą marchew-
ką i groszkiem na delikatnym sosie chrzano-
wym, wołowina z botwiną, łosoś z ogórkiem 
i prawdziwa wisienka na torcie – pietruszka 
z czekoladą. Jakość i smak podanych po-
traw były najlepszym dowodem na to, że o 
dobrej kuchni trzeba rozmawiać jak najwię-
cej i jak najintensywniej ją promować.
“Nie podkładaj świni” było pierwszym spo-
tkaniem z ogólnopolskiej serii „Gotuje się, 
czyli spotkania do dyskusji”. 

E N G L I S H T E X T

KITCHEN ETHIC: MORE 
PORK, LESS SWINES
Running a restaurant represents not 
only culinary but also ethic challenges 
for its owners and chefs. We could hear 
about such difficulties during a meeting 
called “Kitchen ethic: more pork, less 
swines” taking place on 12 May in 
Metamorfoza Restaurant in Gdansk.

The organizers invited, among others, 
head chefs and suppliers from Tri-City. 
The first group was represented by Łukasz 
Toczek (Metamorfoza), Artur Moroz 
(Bulaj), Adam Woźniak (Mercato Hillton 
Gdansk), Rafał Wałęsa (Sztuczka) and 
Grzegorz Nakrajnik (La Cucina). And 
suppliers’ opinions were voiced by Zofia 
Zienkiewicz dealing in herbs and Filip 
Gołębiewski specializing in lamb. The 
discussion led by Agata Godlewska, chief 
editor of the magazine Food Service, 
and Agnieszka Małkiewicz from Horeca 
Communications was rich in many intere-
sting comments on topics rarely addressed 
in the public debate. Among the frequent 
and important questions raised during the 
meeting were those concerning coopera-
tion between head chefs of competitive 
restaurants, their relations with restaurant 
owners, stealing employees, communi-
cating with suppliers or meeting clients’ 
demands. The discussion was very intense 
thanks to the master chefs themselves, 
who were willing to express their opinions 
and often disagreed with each other. But in 
the end it was clear that everyone aims at 
improving Polish cuisine, which obviously 
favours mutual help and inspirations.

After the heated debate came the time 
for a snack prepared by the talented re-
staurant staff. Meeting participants could 
try such specialties as lamb with rhubarb 
ice-cream and apple mousse, kitchen 
breast with young carrot and peas in mild 
horseradish sauce, beef with young beet 
leaves, salmon with cucumber and the true 
icing on the cake: parsley with chocolate. 
The quality and taste of the dishes were the 
most solid proof that fine cuisine is a topic 
one should explore much more often and 
promote as solidly as possible.

“More pork, less swines” was the first 
meeting in the Polish series “Cooking: me-
etings to discuss”. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
trójmiejscy szefowie kuchni oraz dostawcy. 
Tych pierwszych reprezentowali Łukasz 
Toczek (Metamorfoza), Artur Moroz (Bulaj), 
Adam Woźniak (Mercato Hillton Gdańsk), 
Rafał Wałęsa (Sztuczka) oraz Grzegorz 
Nakrajnik (La Cucina). Natomiast głosem 
dostawców zostali zajmująca się ziołami 
Zofia Zienkiewicz i specjalizujący się w ja-
gnięcinie Filip Gołębiewski. W czasie dysku-
sji prowadzonej przez Agatę Godlewską, re-
daktor naczelną magazynu „Food Service” 

ETYKA  
W KUCHNI, CZYLI 
NIE PODKŁADAJ 
ŚWINI

Prowadzenie restauracji stawia przed 
właścicielami i szefami kuchni nie tylko 
wyzwania kulinarne, ale także te o naturze 
etycznej. Mogliśmy się o tym dowiedzieć 
podczas spotkania „Etyka w kuchni, czyli 
nie podkładaj świni”, które odbyło się 12. 
maja w gdańskiej restauracji Metamorfoza. 

TEKST
Kajetan Kusina

ZDJĘCIA
Joanna Ogórek
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GENTLEMAN & THE EVOLUTION, O.S.T.R 
oraz zespół REBEKA.
Scena koncertowa zapowiada się nad-
zwyczaj energetycznie. Każdy z zespołów 
reprezentuje inny nurt muzyczny, tworząc 
wybuchową mieszankę na powitanie 
lata. Jednocześnie z radością informuje-
my, że Cudawiankowe koncerty na Plaży 
Śródmieście poprowadzi, jak co roku, zna-
komita dziennikarka i miłośniczka muzyki 
– Agnieszka Szydłowska.  

Na wszystkie wydarzenia – WSTĘP WOLNY!
 
Więcej informacji:
www.cudawianki.eu
www.facebook.com/CudaWiankiGdynia
 
Organizator: Miasto Gdynia 
www.gdynia.pl
www.gdyniakulturalna.pl

E N G L I S H T E X T

Mayor of Gdynia Wojciech Szczurek 
invites everyone to:
SUMMER STARTS IN GDYNIA: 
CUDAWIANKI 2014
Running a restaurant represents not 
only culinary but also ethic challenges 
for its owners and chefs. We could hear 
about such difficulties during a meeting 
called “Kitchen ethic: more pork, less 
swines” taking place on 12 May in 
Metamorfoza Restaurant in Gdansk.

The event “SUMMER STARTS IN GDYNIA: 
Cudawianki” opens the summer season in 
Gdynia. Cudawianki, the only such event 
in Poland, is an excellent proposal for cele-
brating St John’s Eve. Its last year’s edition 
gathered a huge audience in the centre 
of the city. The City of Gdynia, which 
organizes the event, has seen to it that the 
programme is diversified and original: it 
includes concerts of foreign and Polish 
stars and a series of artistic activities in the 
public space engaging a wide audience. All 
the events will take place on 21 June on the 
downtown beach and in the city centre.

The following artists are going to appe-
ar on 21 June 2014 on the scene located on 
the beach:

GENTLEMAN & THE EVOLUTION, 
O.S.T.R and REBEKA.

The concerts promise to be remarkably 
lively. Each band represents a different 
type of music, and together they form a vi-
gorous medley, which is just perfect to wel-
come the summer. We are also happy to in-
form that the concerts during Cudawianki 
on the downtown beach will be traditio-
nally hosted by the brilliant journalist and 
music lover Agnieszka Szydłowska. 

All the events are FREE!

For more information see:
www.cudawianki.eu
www.facebook.com/CudaWiankiGdynia

Organizer: City of Gdynia 
www.gdynia.pl
www.gdyniakulturalna.pl

Wydarzenie „LATO ZACZYNA SIĘ 
W GDYNI: Cudawianki” inauguruje sezon 
letni w Gdyni. Cudawianki to unikatowa na 
skalę ogólnopolską propozycja spędzenia 
Nocy Świętojańskiej. Zeszłoroczne wyda-
rzenie przyciągnęło do centrum miasta 
bardzo dużą widownię. Miasto Gdynia, 
organizator imprezy, zadba o różnorodny 
i unikatowy program: na widzów czekają 
koncerty gwiazd zagranicznych i polskich 
oraz szereg artystycznych działań w prze-
strzeni miejskiej aktywizujących szerokie 
grono odbiorców. Wszystkie te wydarzenia 
będą miały miejsce 21 czerwca na Plaży 
Gdynia Śródmieście oraz w centrum 
miasta.
Na scenie muzycznej w dniu 21 czerwca 
2014 ulokowanej na Plaży Śródmieście 
wystąpią:

Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek zaprasza na:
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LATO ZACZYNA SIĘ W GDYNI: 
CUDAWIANKI 2014

 O.S.T.R
FOT.  ARTUR JANKOWSKI

 Gentleman
FOT.  PASCAL BUENNING

 Rebeka
FOT.  AREK NOWAKOWSKI
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SIESTA
n a d  Mot ławą

Któż nie chciałby, aby dotarł do nas zwyczaj popołudniowej drzemki lub leniwego 
odpoczynku, tak bardzo popularny na południu Europy? Prażące słońce, wyśmienity 

posiłek, krótkie lenistwo … Można jednak tego doświadczyć w Polsce i tylko 
w kosmopolitycznym mieście. Już od kilku lat o ucztę duchową dba Siesta Festival. 
Muzyka siestowa to muzyka świata, która łączy, która brzmi między kontynentami, 
która jest oknem na świat i dlatego idealnym miejscem do jej słuchania jest Gdańsk.

ZDJĘCIA
Krzysztof Mystkowski 

TEKST
Adam Skonieczny

U
kładając swój kalendarz 
i planując podróże nie 
można zacząć inaczej, niż 
od zarezerwowania czasu 
właśnie na Siesta Festival. 

Tutaj trzeba być, warto być i należy być. 
W ostatnich dniach kwietnia odbyła się 
już 4-ta edycja festiwalu. Za każdym 
razem wydaje się, że już równie dobrze, 
pięknie i wspaniale być nie może. Bo czy 
słuchając w poprzednich latach takich 
wykonawców jak Tito Paris, Melody 

Gardot, Lura można wyobrazić sobie 
wyobrazić innych artystów…? A jednak 
z każdym rokiem organizatorom udaje się 
tego dokonać. Przyjeżdżają inni 
wyśmienici artyści, dbający o właściwą 
atmosferę poobiedniej Siesty. 

Program tegorocznej edycji festiwalu 
zdominowały artystki związane z Afryką, 
których muzyka i pieśni przekraczają 
jednak wyraźnie granice. Jako pierwsza na 
scenę Filharmonii na gdańskiej Ołowiance 
wkroczyła Mayra Andrade ze swoim nowym 

zespołem. Warto było czekać, aż uda namó-
wić się piosenkarkę na przyjazd. To o niej 
„The Guardian” pisze „tropikalna diva”. Od 
pierwszych wyśpiewanych słów, a raczej już 
od wyjścia zza kulis zdobyła publiczność. 
No i śpiew, jakby od niechcenia, z nudów, 
rozleniwiony. Nie ulega wątpliwości, że 
to jedna z ważniejszych artystek sceny 
kabowerdyjskiej. Mayra wykonała piosenki 
w języku portugalskim, ale także francuskim 
i angielskim. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że do jej altu idealny jest ten pierwszy. 



W kulminacyjnym momencie fani muzyki 
siestowej śpiewali razem z wykonawcami 
o tajemniczej Róży...  Słuchając Mayry 
Andrade trzeba zamknąć oczy i znaleźć się 
na piasku nad ciepłym morzem, czując się 
rozleniwionym, ale zrelaksowanym, znudzo-
nym, ale zainteresowanym.

Znakomicie nastrojony już organizm 
domaga się dalszego ciągu, ale jak zawsze 
z odrobiną niepewności. Po dniu oczekiwa-
nia na scenie pojawiła się artystka o widocz-
nej silnej osobowości, prezentująca muzykę 
walczącą. Anjeliqa Kidjo, laureatka Nagrody 
Grammy i ikona Muzyki Świata. Jej pieśni 
to wieczna walka, walka o wartości, czło-
wieka, o lepsze dziś i jutro. Każdy wykonany 
utwór to trudny temat, głównie problemy 
kobiet i dzieci afrykańskich przekazany 
przez śpiew, taniec, ekspresję. Angelique 
Kidjo to prawdziwy gorący wulkan energii, 
której show na scenie zapadnie każde-
mu głęboko w serce. Gdańscy słuchacze 
byli świadkami tradycyjnego dla artystki 

wykonania piosenki „Mama Africa”, w trak-
cie której zeszła ze sceny i spacerowała po 
Sali Koncertowej, dominując całkowicie nad 
zachwyconą publicznością.

Od następnego poranka publiczność żyła 
już myślą, że to już prawie koniec i możemy 
już myśleć kogo spotkamy w gościnnych 
progach Filharmonii Bałtyckiej za rok. 
Wieczorem melancholia musiała się pogłębić. 
Pierwsze nuty, pierwsze słowa kolejnej artyst-
ki wywołały swojego rodzaju nostalgię za tym, 
co jeszcze trwa, ale już się kończy. Zgadzając 
się ze słowami prowadzącego Siesta Festival 
Marcina Kydryńskiego napiszmy, że na scenie 
wystąpił „klejnocik”. Nancy Vieira – po wysłu-
chaniu chociażby jednej z jej piosenek a także 
po jej zachowaniu na scenie można zakochać 
się w tym, co oferuje na żywo i w jej osobowo-
ści. To już klasyczna kabowerdyjska muzyka 
i śpiew. To naturalna następczyni Cesarii 
Evory i tradycyjna bosonoga kontynuatorka. 
Nie trzeba dalszych słów, aby opisać to, czego 
świadkiem był Gdańsk.

Program 
tegorocznej 

edycji festiwalu 
zdominowały 

artystki związane 
z Afryką, których 
muzyka i pieśni 

przekraczają 
jednak wyraźnie 

granice.

27

WYDARZENIA / EVENTS



Po obudzeniu się z poobiedniej drzemki, 
w którą zapadliśmy dzięki Nancy Vieira, 
czekała słuchaczy podróż do gdańskiego 
klubu Parlament. To była jednak także 
to podróż z Wysp Zielonego Przylądka na 
kontynent, do samego centrum piaszczy-
stej pustyni. Czekała tam kolejna bardzo 
ekspresyjna i charakterystyczna wokalistka: 
Fatoumata Diawara. To już muzyka bardziej 
nowoczesna, śpiew i elektroniczne brzmienie 
gitar. To inny rodzaj muzyki, ale będący 
dopełnieniem całego tegorocznego festiwalu. 
To przecież Festiwal muzyki świata, muzyki 
etnicznej. I właśnie Fatoumata Diawara spo-
wodowała powiew burzy pustynnej, piasku, 
wiatru… Z drugiej strony znowu walka, walka 
z problemami Afryki. Wspaniałe etniczne za-
kończenie kilku dni, podczas których obecna 
była muzyka będąca mieszanką kabower-
dyjsko–afrykańską. Tradycyjne melodie po-
chodzące z fal oceanu oblewającego Wyspy 
Zielonego Przylądka i pełne walki piosenki 
dotykające afrykańskich korzeni.

Siesta festiwal to fantastyczna muzyka 
i śpiew, wspaniałe show, wielka uczta du-
chowa i fizyczna dla publiczności. To uczta 
dla konesera, fenomenalna i wyjątkowa. 
Proponuję już planować 2015 rok.

E N G L I S H T E X T

SIESTA IN GDANSK
Who wouldn’t wish the habit of taking 
an afternoon nap or resting idly so 
common in the south of Europe come 
to our country as well? Blazing sun, 
excellent food, blissful idleness... You 
can actually experience that in Poland, 
too, but only in one cosmopolitan city. 
Siesta Festival has been holding a feast 
for the spirit for several years already. 
Siesta music is world music that joins 
continents and becomes a window 
to the world. This is why Gdansk is 
a perfect place to enjoy its sounds.

The Festival should be taken into account 
by everyone arranging their calendars and 
planning their journeys. This is an event 
one definitely cannot miss. The already 4th 
edition of the Festival took place towards the 
end of April. Every time it seems that it can-
not be equally nice, beautiful and amazing 
in the future. Because how can one listening 
to such artists as Tito Paris, Melody Gardot 
or Lura in the past years imagine other sim-
ilarly great musicians in the next editions? 
But in fact the organizers manage to cope 
with this every year. Great artists come to 
Gdansk to provide the best atmosphere dur-
ing the afternoon Siesta.

This year’s festival is dominated by art-
ists connected with Africa. But the ladies’ 
music and songs clearly cross all borders. 
Mayra Andrade and her band were the first 
to appear on the scene in Philharmonic on 
Ołowianka Island. It was worth waiting for 
her to come. This is her that The Guardian 
called a tropical diva. She attracted the 
audience after she had sung her very 
first words or even earlier – after she had 
appeared on the scene. And she sings like 
no one else does – casually, as if she was 
bored, in a seemingly indolent voice. She 
is undoubtedly one of the most important 
artists on the Cape Verdean scene. Mayra 
sang in Portuguese, French and English. 
But it is clear that it is the first language that 
perfectly matches her alto. At the climax of 
the concert, fans of siesta music started sing-
ing together with her about the mysterious 
Rose. Listening to Mayra Andrade, one has 
to close their eyes to find themselves sitting 
on the sand by a warm sea, feeling lazy but 
relaxed, bored but interested.

And when they feel already deep into 
it, their bodies demand more but always 
with a certain dose of uncertainty. After 
a day of anticipation, the audience heard 
an artist of strong personality, Angélique 
Kidjo, a Grammy Award–winning icon of 
world music. Her songs are like a never-end-
ing struggle for values, man and better 
today and tomorrow. Each of them tackles 
a difficult subject. Problems of African 
women and children are raised in music 
and dance. Always bursting with energy, 
Angélique Kidjo makes unforgettable shows 
on the scene. Listeners gathered in Gdansk 
witnessed her traditional performance of 
“Mama Africa”, during which she stepped 
off the scene and walked around the Concert 
Room completely dominating the whole 
place and the delighted audience.

The following morning, the audience 

realized that the festival was soon going 
to end. They could already begin won-
dering who they would see in the Baltic 
Philharmonic in a year’s time. Their melan-
choly deepened even more in the evening. 
The first sounds and words they heard from 
the next artist made them miss what was still 
happening but soon going to end. We have 
to agree with Marcin Kydryński, who hosted 
the festival and said that a true “gem” ap-
peared on the scene. Listening to just one of 
her songs or seeing her on the scene makes 
you fall in love with Nancy Vieira’s personali-
ty and performances. Her music and singing 
is classical Cape Verdean art. She is Cesária 
Évora’s natural successor and a traditional, 
barefoot continuator of her music. No more 
words are needed to describe what Gdansk 
felt during her concert.

After the afternoon nap taken thanks 
to Nancy Vieira, the listeners moved to the 
Parlament club in Gdansk. It was also a jour-
ney from Cape Verde Islands to the continent 
and to the very centre of a sandy desert. 
Another expressive and characteristic singer 
was waiting there. Fatoumata Diawara sings 
much more modern music and songs com-
bined with electric guitar sounds. Although 
different, her music perfectly complemented 
this year’s Festival. After all, it is a festival of 
world and ethnic music. What Fatoumata 
Diawara brought with her was a breath of de-
sert storm, sand and wind... And once again 
the struggle against the problems of Africa. It 
was a splendid ethnic ending to these several 
days filled with Cape Verdean and African 
music; traditional melodies from ocean 
waves hitting Cape Verde Islands and songs 
filled with battle reaching the roots of Africa.

With its fantastic music and singing, 
Siesta Festival is a great show and a huge 
feast for the spirit. A feast for connoisseurs. 
Sumptuous and unique. I recommend that 
you already start making plans for 2015. 
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4 czerwca biało-czerwoni zmierzą się 
z Hiszpanią. Spotkanie z aktualnymi 
Mistrzami Świata będzie ostatnim spraw-
dzianem polskich piłkarzy ręcznych 
przed meczami play-off, decydującymi 
o awansie do Mistrzostw Świata w Katarze. 
Potem przyjdzie czas na Niemcy. Pierwszy 
polsko-niemiecki pojedynek 7 czerwca 
w ERGO ARENIE, rewanż tydzień później 
w Magdeburgu. Bezpośredni pojedynek 
przed meczami play-off z najlepszą repre-
zentacją na świecie już teraz elektryzuje ki-
biców. Będzie to także szczególne spotkanie 
dla Mariusza Jurkiewicza,, który przez wiele 
lat grał na Półwyspie Iberyjskim.

W najlepszej lidze świata występuje 
aktualnie dwóch reprezentantów Polski: 
Bartłomiej Jaszka i Bartosz Jurecki. 
Polski kołowy na co dzień gra w klubie 
z Magdeburga, gdzie rozegrany zostanie 
mecz rewanżowy. 

– Tym meczem Niemcy żyją od sa-
mego losowania – podkreśla popularny 
„Shreku”. – Niemcy nie są szczęśliwi, my 
tak samo, bo jakby nie było to są dwie 
klasowe drużyny i szkoda, że jednej z tych 
drużyn zabraknie na Mistrzostwach 
Świata w Katarze. My jesteśmy dobrej 
myśli i mamy taką nadzieję, że uda się ich 
wyeliminować. 

To będą mecze nr 3 i 4 reprezentacji 
Polski w piłce ręcznej w ERGO ARENIE. 
Dotychczas hala przy Placu Dwóch Miast 
dwukrotnie wypełniała się do ostatniego 
miejsca kibicami, którzy na trybunach two-
rzyli wyjątkowy, niepowtarzalny klimat.

– Przy takich trybunach, na takiej 
hali, z taką widownią gra się dużo łatwiej 
– mówił po wygranym meczu ze Szwecją 
prawoskrzydłowy reprezentacji Patryk 
Kuchczyński. – ERGO ARENA staje się 
mekką piłki ręcznej wtórował mu Sławomir 
Szmal. – Chciałbym, by tych meczy było tu 
rozgrywanych jeszcze więcej.

Życzenie kapitana biało-czerwonych 
ziszcza się! Mecz z Hiszpanią 4 czerwca 
o godz. 20.30, z reprezentacją Niemiec 
w sobotę 7 czerwca o 16.45. Bilety na 
oba spotkania do nabycia w kasie ERGO 
ARENY, w internecie na Eventim.pl i ebilet.
pl oraz w sklepach Empik, Media Markt, 
Saturn w całym kraju. Więcej informacji na 
stronie www.ergoarena.pl.

E N G L I S H T E X T

WORLD HANDBALL  
ELITE AT ERGO ARENA

The first week of June at ERGO ARENA 
is going to be a great treat for handball 
fans. Within 3 days, the Polish national 
team is going to play two matches with 
extremely successful teams in the hall at 
the boundary between Gdansk and Sopot.

On 4 June, the Poles will contend with 
Spaniards. The meeting with the current World 
Champions will be the final test for the Polish 
handball players before play-offs determining 
promotion to Qatar World Championships. 
Then there will be time for Germany. The first 
Polish-German duel will take place on 7 June 
at ERGO ARENA, and its rematch a week later 
in Magdeburg. Fans are already excited about 
the match with the best national team in the 
world taking place right before play-offs. The 
meeting is going to be unique especially for 
Mariusz Jurkiewicz, who played on the Iberian 
Peninsula for many years.

There are currently two representatives 
of Poland playing in the top world league: 
Bartłomiej Jaszka and Bartosz Jurecki. The 
Polish circle runner plays in a club from 
Magdeburg, which is precisely where the 
rematch will be held.

“Germans have been awaiting this match 
since the very draw,” says Jurecki. “They are 
not happy and neither are we. After all, these 
are two top-class teams. It’s a shame that one 
of them will not have a chance to appear at the 
World Championships in Qatar. We hope for 
the best and believe we can eliminate them.”

These two matches are the third and 
fourth games played by the Polish handball 
team at ERGO ARENA. The hall has already 
filled up with handball fans twice. They creat-
ed a unique and unforgettable atmosphere in 
the stand.

“It is much easier to play with such 
a stand, such a hall and such an audience.” 
said Patryk Kuchczyński, the right wing in the 
Polish team, after they had won with Sweden. 
“ERGO ARENA is becoming a Mecca for hand-
ball,” Sławomir Szmal added. “I wish more 
such games were played here.”

The Polish captain’s dream is coming 
true! The match with Spain will take place 
on Wednesday, 4 June, at 8:30 pm and the 
one with Germany on Saturday, 7 June, at 
4:45 pm. Tickets for both events are available 
in the ERGO ARENA ticket office, on the 
Internet at eventim.pl and ebilet.pl, as well as 
in EMPIK, Media Markt and Saturn stores in 
the whole Poland. For more information see 
www.ergoarena.pl.

CZOŁÓWKA 
ŚWIATOWEGO 
SZCZYPIORNIAKA 
W ERGO ARENIE

Pasjonująco dla fanów piłki ręcznej 
zapowiada się pierwszy tydzień 
czerwca w ERGO ARENIE! W ciągu 
3 dni w hali na granicy Gdańska 
i Sopotu reprezentacja Polski 
rozegra dwa mecze i to z niezwykle 
utytułowanymi rywalami. 
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G
dańskie Lato Muzyczne to 
cykl koncertów odbywają-
cych się w różnych miejscach 
na Pomorzu już od ponad 10 
lat. Jego celem jest 

przybliżenie turystom i mieszkańcom 
najpiękniejszych kompozycji muzyki 
poważnej oraz stworzenie okazji do 

spędzania wolnego czasu w otoczeniu 
kultury. Nie bez powodu mówi się, że muzyka 
łagodzi obyczaje. Najlepszym dowodem na 
słuszność tego twierdzenia jest właśnie 
Gdańskie Lato Muzyczne, które co roku 
w swoich poszczególnych oddziałach 
gromadzi rzesze melomanów relaksujących 
się przy dźwiękach klasyki.

Od 57 lat uznaniem melomanów cieszy 
się Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej w Oliwie. Usytuowane we wnę-
trzu Katedry Oliwskiej XVIII-wieczne organy 
złożone z 7876 piszczałek budzą zachwyt 
i ściągają zainteresowanych z całej Polski. 
W każdy wtorkowy i piątkowy wieczór po-
cząwszy od 1 lipca o godzinie 20:00 (poza 15 
sierpnia) artyści z całego świata będą prezen-
towali swoje umiejętności.

Miłośników muzyki w klimacie dawnych 
salonów zapraszamy na cykl Chopin nad 
Wodami Motławy. Salon Gdański, niegdyś 
wnętrze elektrociepłowni, to obecnie ulubio-
ne miejsce spotkań wszystkich, którzy dali 
się oczarować Chopinowi. Muzyka Chopina 
oraz piękne wnętrza Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej zapewnią wszystkim słuchaczom 
koncertu niezwykłe emocjonalne doznania.

Nie wszystkie letnie koncerty wymagają 
od melomanów biletów wstępu. Serdecznie 
zapraszamy melomanów do odwiedzania 
okolic Trójmiasta – recitale w Jastarni, kon-
certy w Żarnowcu czy Jastrzębiej Górze tak-
że dają szansę na udział w emocjonujących 
wydarzeniach muzycznych pod szyldem 
Gdańskiego Lata Muzycznego – całkowicie 
za darmo. Podobnie zresztą w przypadku 
koncertów organowych z okazji Jarmarku 
św. Dominika oraz z niezwykłym historycz-
nym spacerem odkrywającym tajemnice za-
bytków podczas cyklu Muzyka w Zabytkach 
Starego Gdańska.

Informacje na temat biletów, programów 
koncertów oraz adresy miejsc znaleźć można 
na stronie Filharmonii: www.filharmonia.gda.pl  
oraz na plakatach i ulotkach dystrybuowa-
nych w najlepiej rozlokowanych punktach 
Trójmiasta. 
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Wakacje w Trójmieście wiążą się z niezliczoną liczbą propozycji 
i możliwości spędzania wolnego czasu zarówno w upale, jak 

i w deszczu. Po całodniowych spacerach, zwiedzaniu oraz leniwym 
i aktywnym plażowaniu oraz pamiątkowych zakupach warto 

odetchnąć i posłuchać dobrej muzyki. Planowanie urlopu z wysoką 
kulturą w tle? Filharmonia na Ołowiance spieszy z pomocą!

ZDJĘCIA
źródło: Archiwum PFB

TEKST
Paulina Orczykowska  

GDAŃSKIE  
LATO 

MUZYCZNE 
B aw  się  ku lt u rą!

 Wirtualna wędrówka

  Poznaj Polską 
Filharmonię Bałtycką

Polub nas na Facebooku :  
www.facebook.com/filharmonia



E N G L I S H T E X T

GDANSK MUSIC 
SUMMER – PLAY  
WITH CULTURE!
Holidays in Tri-City involve countless 
possibilities of spending one’s free time 
when the weather is either hot or rainy. 
After day-long walks, sightseeing, 
lazy or active sunbathing and souvenir 
shopping, it is worth taking a deep 
breath and listening to good music. Do 
you want your holiday plans to contain 
some culture? The Philharmonic on 
Ołowianka rushes to your aid!

Gdansk Music Summer is a series of con-
certs taking place in different venues in 
Pomerania for more than 10 years. Its aim 
is to familiarize tourists and local people 
with the most beautiful classical music 
compositions and to give them a chance to 
spend their free time amidst culture. It is 
not without reason that they say that music 
soothes the savage breast. This saying is 
proved true precisely by Gdansk Music 

Summer, which attracts crowds of music 
lovers enjoying classics during the event 
every year.

The International Festival of Organ 
Music in Oliwa has enjoyed wide recogni-
tion for 57 years already. Located inside the 
archcathedral in Oliwa, the 18th-century 
organ contains 7876 pipes and arouses ad-
miration and interest in the whole Poland. 
Beginning with 1 July, artists from the 
whole world will demonstrate their skills 
playing the organ each Tuesday and Friday 
evening at 8:00 pm (except 15 August).

And if you prefer music from the old 
salons, feel invited to the series Chopin by 
the Motlawa River. Once a part of the local 
heat and power plant, the Gdansk Salon is 
currently the most popular meeting place 
for all those enchanted by Chopin. His mu-
sic and the beautiful interiors of the Polish 
Baltic Philharmonic guarantee that all the 
listeners to the concert spend wonderful 
and memorable moments.

Some of the summer concerts are 
completely free. You are most warmly in-
vited to visit places near Tri-City. Recitals 

in Jastarnia and concerts in Zarnowiec 
and Jastrzebia Gora also give a chance to 
attend exciting musical events under the 
aegis of Gdansk Music Summer for free. 
The case is similar with organ concerts 
organized during St. Dominic’s Fair, which 
include also an extraordinary historical 
walk revealing the secrets of local mon-
uments during the series Music in the 
Monuments of Old Gdansk.

For more information about the  
tickets, concert programmes and address-
es see the website of the Philharmonic:  
www.filharmonia.gda.pl and posters and 
leaflets available in the most convenient 
points in Tri-City. 
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  Experience Polish 
Baltic Filharmonic
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Paolo Nutini – Caustic Love
wyd. Warner

Wciąż niedoceniony, nie tylko zresztą u 
nas, posiadacz rzadkiego daru – „czarne-

go” głosu w zdecydowanie białej skórze 
– tym razem poszedł w swoich soulowych 

fascynacjach na całość, zawierając na 
swej trzeciej płycie encyklopedię gatun-

ku, od klasyki Motown po awangardę 
ze szkoły Janelle Monae, która jest tu 

jednym z gości. Do tej pory szukał, teraz 
ewidentnie już znalazł.

E N G L I S H T E X T

Paolo Nutini – Caustic Love
released by Warner

Still underappreciated (not only in 
Poland), this time this owner of a 

unique gift – “black” voice in definitely 
white skin – went the whole hog in his 

soul fascinations. His third album is an 
encyclopedia of the kind: from classic 

Motown to avant-garde from the school 
of Janelle Monae, who is one of the 

guests on the record. He has clearly 
found what he was looking for. 

Kelis – Food
wyd. Sonic

Tytułowe, choć seksownie wieloznaczne 
„jedzonko” to nie tylko gra słów, bo Kelis 

jest wykwalifikowanym kucharzem z 
górnej półki z własną linią produktów. 

Po dłuższej przerwie na gotowanie 
nagrała najlepszy album w karierze, 

chyba podśpiewując przy przyrządzaniu, 
bo nigdy dotąd jej wokal nie brzmiał tak 
uniwersalnie, łącząc klasykę lat 60-tych 

ze współczesnością.
Powrót w wielkim, smakowitym stylu.

E N G L I S H T E X T

Kelis – Food
released by Sonic

Although sexily ambiguous, the title 
is not only a play on words. Kelis is a 

top-class, qualified cook with her own 
line of products. After a longer break, 
she has recorded the best album in her 

career. And it seems she did it while 
cooking because her vocal has never 

sounded so universal, combining clas-
sics from the 60s with the present.

A comeback in grand and tasty style.

Lykke Li – I Never Learn
wyd. Warner

Przepiękne, choć jak zwykle smutne me-
lodie, już od pierwszych dźwięków gitary 
akustycznej powodują, że od pierwszego 

przesłuchania od płyty trudno się uwolnić. 
Trudno też Lykke Li odmówić szczerości 
przekazu, znając jej osobiste zawirowania 
w ostatnim czasie. Zaskakujące, że w tak 

współczesnej produkcji możemy odnaleźć 
odniesienia chociażby do grupy Foreigner 
w złotych dla nich latach 80-tych. Album, 
który uzależnia natychmiast w sposób po-
dobny choćby do „21” Adele, która zresztą 

zapowiada „25” na koniec tego roku.

E N G L I S H T E X T

Lykke Li – I Never Learn
released by Warner

Beautiful yet sad as always, its melodies 
make it difficult for us to free ourselves 

from the album from the very first sounds 
of the acoustic guitar. And, knowing her 

recent difficult situation, there is no deny-
ing that Lykke Li is honest in her songs. 

It is surprising that such a contemporary 
production makes references to, say, 

Foreigner in the band’s golden age of the 
80s. The album is addictive, just like 21 by 

Adele, who has actually announced that 25 
is going to appear at the end of the year.  

poleca
FOT. WOJCIECH DUSZENKO
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VIVAT GDAŃSK!

25 maja 1457 roku, czyli 557 lat temu, król 
Kazimierz Jagiellończyk nadał Gdańskowi 
tzw. Wielki Przywilej, który stał się podstawą 
potęgi i fortuny naszego miasta w czasach 
nowożytnych. Gdańsk stał się miastem, któ-
re w Rzeczypospolitej odgrywało wyjątkową 
rolę – było największym z portów, najbogat-
szym z miast i najdumniejszym z grodów.
Często narzucał swoje zdanie całemu pań-
stwu, wadził się z królami, walczył z obcymi 
potęgami, ale zawsze był wierny Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów.

Jak sami Państwo widzą, jest więc co 
świętować. Także w tym roku organizatorzy 

zadbali, aby nie zabrakło ciekawych inicja-
tyw, zarówno dla starszych, jak i młodszych 
uczestników Święta. Tradycyjnie, sygnałem 
do rozpoczęcia świętowania będzie kolorowa 
parada na Trakcie Królewskim. Na wszyst-
kich chętnych czekają: wielki tort urodzino-
wy, przestrzenne gry wielkoformatowe i spa-
cery z przewodnikiem po najciekawszych 
punktach Gdańska. W tym roku szczególnie 
eksponowane będą stoiska prezentacyjne 
poszczególnych dzielnic. W końcu to wła-
śnie dzielnice wspólnie tworzą jeden duży 
organizm miejski, a tym samym decydują 
o specyficznej atmosferze Gdańska. 

Centralnym punktem Święta Miasta 
będą występy artystyczne. Na Targu Węglo-
wym stanie scena, na której wieczorem 24 
maja wystąpią m.in. takie gwiazdy jak Mrozu 
oraz Projekt X.

Z kolei sportowym elementem obcho-
dów Święta będzie Rodzinny Bieg Gdańsz-
czan, rozpoczynający się przy Fontannie 
Neptuna. Dowodem na to, jakim powodze-
niem cieszy się wspomniany bieg, jest fakt, 
że w zeszłym roku na stracie ustawiło się aż 
2800 biegaczy!

Jednocześnie, w ramach obchodów, 
odbędzie się finał obywatelskiej edycji 
Olimpiady wiedzy o Gdańsku. W tym roku 
w odświeżonej formie, choć tradycyjnie 
z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi. 
Warto przypomnieć, że głównym celem 
Olimpiady jest propagowanie wśród miesz-
kańców miasta oraz wszystkich jego sym-
patyków historii Gdańska – na tle dziejów 
Pomorza – od czasów najdawniejszych do 
współczesności 

Święto miasta jest doskonałym pomy-
słem na spędzenie ciekawego weekendu 
bez wyjeżdżania za miasto. Co istotne, 
wszystkie atrakcje Święta Miasta są całko-
wicie darmowe.

Serdecznie zachęcam do wspólnego 
świętowania! 

E N G L I S H T E X T

VIVAT GDANSK!
A great celebration time is approaching. 
The occasion is definitely no small thing. 
Gdansk, which is more than 1000 years old, 
prepares for another celebration marking 
a very important event in its history.  
We begin on 24 May.

On 25 May 1457, that is 557 years ago, King 
Casimir IV Jagiellon granted Danzig the so-
-called Great Privilege, which provided a foun-
dation for the power and fortune of our city in 
the modern era. Danzig assumed a special role 
in Poland – it became the biggest port in the 
country and its richest and proudest city.

It often forced its opinion on the whole co-
untry, quarrelled with kings or fought foreign 
powers but always remained faithful to the 
Polish–Lithuanian Commonwealth.

As you can see, there is a sound reason to 
celebrate. The organizers of the event have 
once again seen to it that the holiday is full of 
interesting initiatives for both its older and its 
younger participants. As usual, a ceremonial 
parade along the Royal Route will give us 
a signal to start celebrating. The attractions 
awaiting every participant include: a huge 
birthday cake, large-format spatial games 
and guided walks to the most interesting 
locations in Gdansk. This year, a special 
attention is devoted to stalls presenting par-
ticular districts of the city. Because these are 
precisely districts that together create one 
large urban organism and at the same time 
determine Gdansk’s specific atmosphere.

Artistic performances will be the main 
attraction of the City Day. On 24 May in the 
evening, stars such as Mrozu and Projekt X 
will appear on a stage  erected at the Coal 
Market specially for this occasion.

The holiday will also include Gdansk Fa-
mily Run beginning by Neptune’s Fountain. 
The fact that this race is a huge success is 
proven by the number of 2800 runners who 
lined up at its start last year!

At the same time, the celebration is 
a chance to organize Gdansk Knowledge 
Contest finals with attractive money prizes, 
although this year in a slightly refreshed 
form. It is worth mentioning that the main 
aim of the Contest is to propagate the history 
of Gdansk against the background of Pome-
ranian history from time immemorial to the 
present among the inhabitants of the city and 
all its sympathizers.

Taking part in the City Day is an excellent 
idea for the weekend without the need to 
leave the city. And, most importantly, all its 
attractions are completely free.

I strongly encourage all of us to celebrate 
together! 
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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ 

FOT. SYLWESTER CISZEK

Zbliża się czas wielkiego świętowania. 
Wielkiego, bo i okazja nie byle jaka. 
Ponad 1000-letni Gdańsk szykuje 

się do kolejnych obchodów rocznicy 
bardzo ważnego wydarzenia ze swojej 
historii. Zaczynamy w sobotę 24 maja.
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N
ie trzeba być wielmożą, 
żeby korzystać z oferty 
usług i atrakcji 
świadczonych na terenie 
zrewitalizowanych 
kompleksów 
zamkowych. Wiele 

z nich godnie wkroczyło w nowe tysiąclecie 
– w starych murach znów tętni życie, 
impreza goni imprezę, a chętnych na nocleg 
i spotkanie z duchem przeszłości nie brakuje.

Gdy na początku XIV wieku komtur 
gniewski z dumą patrzył na budowaną 
przez ponad 40 lat fortecę, pewnie przez 
myśl mu nie przeszło, że zamek otworzy 
kiedyś swoje mury dla przybyszów z całego 
świata. Twierdza w Gniewie – jedna z naj-
potężniejszych warowni krzyżackich na 
lewym brzegu Wisły – dawno już przestała 
być tylko niemym świadkiem historii. Dziś 
to prężnie rozwijająca się instytucja kultu-
ry z bogatą i ogólnodostępną ofertą.

DRUGIE ŻYCIE FORTECY
Przypadek gniewskiego zamku to przykład 
tego, jak niepewną przyszłość powoli nisz-
czejącego zabytku zamienić w przyszłość 
świetlaną. W wielokrotnie nadgryzanej 
przez wojny budowli znajduje się dziś 
pokaźny hotel z zapleczem SPA i własną, 
rycerską kuchnią. Różnorodność i wie-
lofunkcyjność wnętrz wcale nie koliduje 
z archaicznym duchem budowli. Wszystko 

wkomponowane zostało idealnie w zabyt-
kowe mury. Wygodnie i przyjemnie można 
tu przenocować również w nawiązującym 
do klasztornej przeszłości dormitorium. 
Z kolei zamkowa kaplica cieszy się popu-
larnością wśród planujących śluby i wesela. 
Tylko tutaj przed ceremonią powita nas 
kasztelan zamku wraz z armatnią salwą. 

Tym, czym naprawdę żyje dziś gniewski 
zamek, są jednak inscenizacje dawnych 
bitew i turnieje rycerskie. Za rekomenda-
cję ich poziomu niech posłuży fakt, że w ze-
szłym roku odbyła się tu edycja Światowej 
Ligi Rycerskiej – najważniejszej tego typu 
imprezy w Europie. Turniej Króla Jana III, 
byłego pana na tutejszych włościach, już 
został wpisany do grona czterech prestiżo-
wych imprez działających pod patronatem 
amerykańskiej organizacji World Joust 
Tournaments. Obok Gniewu zaszczytem 
tym mogą się pochwalić jedynie Paryż, 
Montreal i San Diego. Równie dużym zain-
teresowaniem cieszy się inscenizacja bitwy 
dwóch Wazów z 1626 roku „Vivat Vasa!”. 
Dawne waśnie służą dziś przede wszystkim 
edukacji ale i rozrywce – Żółty Regiment 
króla Gustawa II Adolfa zaciekle broni 
się co roku przed wojskami Zygmunta III, 
a chętnych do obejrzenia tego spektakular-
nego widowiska stale przybywa.

MAGIA Z ZAMKU
Podobnie rzecz ma się w niedalekim 
Malborku: pomimo swoich lat to wciąż tęt-
niący życiem zamek. Jedna z największych 
twierdz średniowiecznej Europy, wpisana 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
przyciąga rzesze odwiedzających bogatą 
historią oraz rekonstrukcjami dawnych 
zdarzeń. Najsławniejszym jest oblęże-
nie zamku z 1410 roku. Było to operacja 
trudna, niemal niemożliwa. Jak podają 
kroniki, zapasy żywności obrońców sza-
cowano na 2 lata. Król Władysław Jagiełło 
odstąpił jednak od murów zaledwie po 2 
miesiącach, pozostawiając fortecę niezdo-
bytą. Dziś te zmagania w skondensowanej 
wersji można oglądać pod murami zamku 
każdego lipca, dowiadując się m.in. jak wy-
glądał obóz rycerski, czym różnił się obóz 
polski od krzyżackiego, jak żyli i tworzyli 
średniowieczni rzemieślnicy oraz jakie 
zabawy bawiły mieszkańców tych ziem. 
Ubiegłoroczna lipcowa edycja zgromadziła 
kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Ale 
w Malborku oprócz Oblężenia odbywa się 
również Magic Malbork, gdzie pokazy mul-
timedialne, świetlne i pirotechniczne łączą 
się ze spektaklami na świeżym powietrzu, 
paradami rodem ze średniowiecznych 
karnawałów i występami artystów ulicy. Na 
jedną sierpniową noc całe miasto zamienia 
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Kiedyś kruszono o nie kopie, dziś są ostoją spokoju i komfortu, areną 
dla wydarzeń rekonstrukcyjnych i widowisk świetlno--muzycznych. 

Gotyckie zamki Pomorza dawno przestały być zarzewiem konfliktów. 
Korzystają na tym wszyscy – i nowi panowie, i zamkowi goście.

TEKST
Mateusz Kołos

ZDJĘCIA
Źródło: PROT

Stara cegła,  

MŁODY DUCH
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się w jedno wielkie show. I wcale nie wyglą-
da na to, by stare mury zamku były z tego 
powodu niezadowolone. Podobnie jak 
widzowie.

E N G L I S H T E X T

OLD AT AGE,  
YOUNG AT HEART
Once swords used to be crossed over 
their walls. Today, they are oases of 
peace and comfort, as well as stages 
of historical reenactments and light 
and musical performances. Much 
time has already passed since Gothic 
castles in Pomerania were hotbeds of 
wars. Their current situation yields 
benefits for everyone, both their new 
lords and their guests.

You do not need to be a magnate to enjoy 
the rich offer of services and attractions 
available in renovated castle complexes. 
Many of them entered the new millennium 
with dignity – the old walls are teeming 
with life once again, parties are held one 
after another, and there are many visitors 
ready to spend a night in a castle to feel the 
spirit of the past.

When the Komtur in Gniew looked 
proudly at the fortress, which had taken 
more than 40 years to build, it probably 
never crossed his mind that the castle 
would open its walls for visitors from the 
whole world. The Castle in Gniew, one of 
the greatest Teutonic Knights’ strongholds 
on the left bank of the Vistula River, is no 
longer a silent witness to history. Today, it 

is a rapidly developing cultural institution 
with a rich and widely available offer. 

SECOND LIFE OF A FORTRESS
Gniew Castle provides an example of an un-
certain tomorrow of a slowly deteriorating 
monument changed into its bright future. 
Afflicted by wars many times in the past, 
now the castle houses a large hotel with SPA 
facilities and its own, knight’s cuisine. Its 
interior is diversified and multifunctional, 
which by no means clashes with its archaic 
spirit. Everything has been perfectly inte-
grated into the historic walls. Apart from 
hotel rooms, one can also consider equally 
comfortable and pleasant accommodation 
in a dormitory reminding of the castle’s 
monastic history. The local chapel, on the 
other hand, enjoys immense popularity 
among couples planning weddings. Only 
here can they be greeted by the local castel-
lan and a salvo.

But what the Castle in Gniew really 
lives by today are reenactments of old 
battles and tournaments. Their high 
level was proven by the last year’s World 
Knights’ League taking place in Gniew. 
It is the most important event of this kind 
in Europe. The Tournament for John III 
Sobieski’s Sword, named after the former 
ruler over those lands, has already been 
counted among the four most prestigious 
events organized under the patronage of 
the American World Joust Tournaments. 
Apart from Gniew, only Paris, Montreal and 
San Diego have been granted this honour. 
Another extremely popular event taking 
place in Gniew is called Vivat Vasa!. It is an 
endorsement of the Battle of Gniew of 1626. 
Old feuds now serve mainly an education-
al purpose, though they are also a source 
of entertainment. Every year, the Yellow 
Regiment of Gustavus Adolphus defends 

itself fiercely against the army led by 
Sigismund III Vasa, and by every year this 
spectacular show attracts an increasing 
number of tourists.

MAGIC CASTLE
The situation is quite similar in Malbork 
located nearby. Despite its age, the local 
castle is still bustling with life. One of the 
biggest strongholds of the medieval Europe 
included on the UNESCO World Heritage 
List attracts crowds of visitors with its rich 
history and reenactments of past events, 
the most famous one being its siege of 
1410. Commonly known as the Siege of 
Marienburg, the operation was so difficult 
that it was almost impossible. As written 
down in chronicles, the defenders had food 
reserves for 2 years. But King Władysław 
II Jagiełło withdrew his army after only 2 
months, leaving the fortress unconquered. 
Today, a condensed version of the battle 
can be witnessed outside the castle walls 
in each July. It is also a chance to see what 
a knight’s camp looked like, spot the dif-
ferences between Polish camps and camps 
belonging to Teutonic Knights, as well as 
learn the way medieval craftsmen lived 
and worked and the forms of entertain-
ment enjoyed by those who used to live 
in this land. Last year, the event gathered 
tens of thousands of visitors. Aside from 
the siege, Malbork organizes also an event 
called Magic Malbork, which combines 
multimedia, light and firework shows with 
performances in the fresh air, parades like 
those organized during the carnival in the 
Middle Ages and performances by street 
artists. That one August night the whole 
city turns into a great show. And the castle 
walls do not look dissatisfied with this state 
of affairs. Nor does the audience. 
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Jeśli nie pracujesz w gastronomii, ale obejrzałeś parę 
programów i wydaje ci się, że wiesz o branży wszystko, to 

zapewniamy cię – nie wiesz nic. Na szczęście przed nami nic 
się nie ukryje. Akademia Kulinarna Fumenti i „Live&Travel” 

wspólnie pokażą nagą prawdę o kuchni od kuchni.

TEKST
Kamil Sadkowski,  
Jakub Milszewski

ZDJĘCIE
Archiwum redakcji
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KUCHNIA / CUISINE

N
a nasze pytania odpowiada 
Adam Woźniak, szef kuchni, 
w branży gastronomicznej 
od kilkunastu lat. Cała 
rozmowa dostępna na filmie 
po zeskanowaniu kodu.

Uprawiałeś kiedyś seks w pracy?
Nigdy mi się nie zdarzyło. Wielu moich 
kumpli z branży próbowało, nie mówili, że 
było źle. Pojawia się zapewne adrenalina. 
Ale na pewno to się w naszej branży dzieje. 
Hotel czy restauracja, nie ma znaczenia. 
Seks i jedzenie zawsze są połączone.

Zdarzyło Ci się podawać rzeczy, których 
nie chciałeś podawać?
Tak, kiedy pracowałem w Wielkiej 
Brytanii. Szef kuchni nie ogarniał zamó-
wień. Było wesele da 140 osób. Miała pójść 
terrina z wędzonego i gotowanego łososia. 
Pech chciał, że było 1,5 kg wędzonego łoso-
sia i kazał mi utrzeć go z masłem, wsadzić 
w nori i w formę. To było masło łososiowe. 
Byłem zmuszony, nigdy bym tego nie zrobił 
mając władzę. Wolę powiedzieć, że produkt 
jest słaby i tego nie przygotujemy.

Jak wygląda stosunek jakości do ceny 
dań? Ścierwo się lepiej sprzedaje?
Wiesz co, cały czas jest taka naleciałość, 
że jak kelner coś poleca ekstra, to jest to na 
pewno gorsze, nieświeże. Myślę, że ten ste-
reotyp powoli zanika. Ja wolę powiedzieć, 
że coś się skończyło, niż wciskać komuś 
nieświeże jedzenie. Nie przygotowujemy 40 
porcji danego dania, żeby stało i się psuło.
Co do jakości produktów, uważam, że jeżeli 
gość zjada 70% dania, to jest zadowolony. 
Głupotą jest twierdzenie, że „zjadłem bo 
byłem głodny”. Wystarczy powiedzieć: 
nie mój gust, przesolone, itd... Lubię ko-
mentarze i słowa krytyki, ale lubię jak jest 
konstruktywna.

Przewodniki i gwiazdki – badziew czy 
cel każdego?

Gwiazdki są okej. Każdy z nas chciałby mieć, 
tylko za jaką cenę? Znamy cenę Amaro, dla 
mnie te programy kulinarne to jest komedia 
roku. Gwiazdki na pewno są jakimś napędem 
biznesu. Tylko to nie jest tak, że od razu jest 
super. Gwiazdkowe restauracje też wychodzą 
na zero albo minus. Do tego wszystkiego jest 
otoczka, faktycznie robisz się sławny, znany. 
Zarabiasz na sprzedaży książek, pokazów. 
Pytanie, czy chcesz być kucharzem telewizyj-
nym, czy dalej gotować i być mistrzem fachu. 
Przewodniki natomiast są fajne, faktycznie 
pokazują ciekawe miejsca, dla których warto 
zjechać z trasy. 

E N G L I S H T E X T

SEX AND FOOD
If you don’t work in the catering 
business but have seen several TV 
programmes about cooking and 
think you know everything about the 
industry, we can assure you that you 
actually don’t know anything at all. 
Fortunately, nothing can hide from 
us. Fumenti Culinary Academy and 
Live&Travel are going to tell you the 
naked truth about cooking.

Adam Woźniak, a chef who has been working 
in the catering industry for more than ten 
years, answers our questions. The whole 
interview is available through scanning the 
code.

Have you ever had sex at work?
No, never. Many of my professional col-
leagues tried and said it wasn’t bad. There’s 
probably a surge of adrenalin. But I’m sure 
something like that happens in our busi-
ness. In a hotel or a restaurant, it doesn’t 
matter. Sex and food have always been 
connected.

And have you ever served food you did 
not want to be served?

Yes, I have. When I worked in Great Brit-
ain. The head chef couldn’t control orders. 
There was a wedding party for 140 guests. 
We were supposed to serve smoked and 
cooked salmon terrine. Unfortunately, we 
had 1.5 kg of smoked salmon. He told me 
to rub the salmon with butter, wrap it into 
nori and put inside the tin. It was salmon 
butter. I was forced to. I would never do 
such a thing if I was in charge. I’d rather tell 
the client that the product’s of low quality 
and we won’t prepare the dish.

What about the relationship between 
value and price? Does junk sell better?
You know, there’s still such a belief that if 
the waiter recommends something special, 
it’s certainly worse and off. I think this 
stereotype is slowly dying. I’d rather say 
something is not available at that moment 
than palm bad food off on anyone. We don’t 
prepare 40 portions of a given dish so that 
it would just stand and go bad.
As far as the quality of products is con-
cerned, I think that if a guest eats 70% of 
the dish, they are satisfied. Saying “I ate it 
because I was hungry” is stupid. One could 
just say: not my type, oversalted and so 
on... I appreciate comments and criticism, 
but I like them constructive.

Guides and stars – useless or valuable?
Stars are OK. We would all like to have 
them but at what cost? We know Amaro’s 
price. For me such culinary programmes 
are a total farce. Stars certainly drum up 
the business in a way. But it’s not that it be-
comes great all of a sudden. Starred restau-
rants also break even or are out of pocket 
sometimes. And then there is this whole 
atmosphere. You become famous, that’s 
true. You earn money on selling books and 
making shows. The question is whether you 
want to be a TV star or still cook and mas-
ter your craft. Guides are cool. They really 
show interesting places one should stop in 
for a rest. 
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KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny posi-
łek dla bliskich. Jego konikiem 

jest kuchnia japońska, którą ubó-
stwia i wznosi na piedestały. Nie 

z jednego pieca jadał chleb, podró-
żując u boku Roberta Makłowicza, 

zaglądając w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwykłego śmier-
telnika. Chwile spędzone w tych 
ogrodach rozkoszy kulinarnych 

zawsze nosi w pamięci. Kulinarny 
obieżyświat i poszukiwacz inten-
sywnych smaków. Współzałoży-

ciel Akademii Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku.

TEKST

JOANNA OGÓREK 
 

Fotograf kulinarny i dziennikarz. 
Zawsze w biegu, zadaje mnóstwo pytań. 
Aktualnie współpracuje z lokalną prasą, 

magazynami, a przede wszystkim 
szefami kuchni, uwieczniając ich dania. 

Zajmuje się wyłącznie fotografią kulinar-
ną, bowiem wciąż jest głodna... nowych 
zdjęć. Najlepiej pracuje jej się w restau-
racyjnej kuchni. Lepszego obiektu do 

sfotografowania niż jedzenie dotychczas 
nie znalazła, oczywiście nie licząc syna. 

Do swoich szczególnych umiejętności 
zalicza bieganie na obcasach, a za cel 

zawodowy obrała tworzenie zdjęć, które 
oddają zapach i smak.

ZDJĘCIA

Dla amatorów wartości dodanych polecam 
zakupy od lipca do września, kiedy są pół-
tłuste ze wspomnianymi mleczem i ikrą. 
W październiku znowu wersja bez ikry 
i mlecza. Szukamy zawsze tych mięsistych.

Pojawiają się jednak problemy przy 
wyborach nie tylko parlamentarnych czy 
miłosnych. Jak można pokochać śledzia, 
skoro w większości przypadków gotowe 
filety są białe? To nie jest naturalny kolor 
tej ryby, ponieważ normalną cechą śledzia 
jest jego czernienie. Wspaniali producenci 
z tablicą Mendelejewa pod pachą wpadli 
na pomysł i śledzie zalewają perhydrolem. 
Dzięki tym „magicznym zabiegom” śledzie 
wybielają się, są piękne, białe. Później 
się je płucze i sprzedaje, a klienci chwalą 
te śledzie, że są takie dobre i rozpływają 

N
iektórzy twierdzą, że 
brzydka, że śmierdząca. 
Niestety, przekleństwo 
zapachu ciągnie się za 
śledziem jak za żadną inną 
rybą. Nic bardziej mylnego, 
świeża ryba pachnie 

morzem, nawet kiedy jest śledziem.
Nieduże gabaryty, ale jaka moc sma-

ku. Powinna gościć na naszych stołach 
częściej, z wielu względów. Pospolite ryby, 
a za taka uznawany jest śledź, są najlep-
sze. Swobodnie pływają sobie w morzu, 
bez barier, a to w dzisiejszych czasach nie 
lada komfort.

Większe sztuki z rodziny śledziowa-
tych to parposze, czasami trafiają na targi 
rybne. Warte zachodu. Jest jednak mały 
szkopuł: są pod ochroną. Nie nakłaniam 
do bycia na bakier z przepisami, jednak 
jak zobaczycie na targu rybnym śledzia 
o gabarytach dwukrotnie większych niż 
jego kumple obok, to bierzcie w ciemno. 
Kupujecie i macie ucztę z zakazanym owo-
cem, a takie smakują najlepiej, nawet kiedy 
przybierają postać śledzia. 

Moc śledzia jest boska. Ma wszystko: 
białko bardzo dobrze przyswajalne przez 
nasz organizm, wypasione kwasy omega-3, 
w końcu takie litery jak: A, czyli przyjaciół-
kę oczu i urody, E, czyli przeciwnika demen-
cji, D, czyli substytut słońca, którego w na-
szym klimacie czasami jak na lekarstwo.

Miłością do śledzia można się zarazić 
wiosną, kiedy są młode bez mleczu i ikry. 
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Czasem, kiedy śmierdzi, zwykło się powiadać, że „jedzie śledziem”. 
Uwłaczające to dla tej niewielkiej ryby, która naprawdę jest 

jednym z ciekawszych mieszkańców naszego Bałtyku.
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się w ustach. Ciemny lud wszytko kupi... 
Mówię Wam jednak, nie idźcie tą drogą.

Wpadnijcie do sklepu rybnego czy na 
targ, spójrzcie głęboko w oczy sprzedaw-
cy i z głosem nieznoszącym sprzeciwu 
powiedzcie, że potrzebujecie kilogram 
dobrych śledzi, tych śledzi.

Jak już śledzie trafią do kuchni, za-
czyna się przygotowanie do najlepszej 
postaci kulinarnej tego morskiego skarbu. 
W przypadku naszego bohatera sprawa 
jest naprawdę prosta. Płuczemy tuszki pod 
wodą, wkładamy nóż w odbyt i nacinamy 
w stronę głowy.

Dla towarzystwa robimy zalewę, w któ-
rej po usmażeniu trafi razem do słoja. 
Woda koniecznie w kilkukrotnie większej 
ilości niż ocet. A sam ocet: spirytusowy 
dla lubiących wrażenia, jabłkowy dla tych 
z Grójca, ryżowy dla fanatyków orientu. 
Kilka łyżek miodu dla równowagi. Ma być 
kwaśno-słodkie zamieszanie. Pieprzymy, 
ale bez przesady politycznej. Tutaj pro-
ponuję mieszankę zielonych ziaren, czer-
wonych, syczuańskich, czarnych. Listki 
laurowe, kilka kulek ziela angielskiego 
i mniejsze kulki gorczycy i ząbki czosnku 
w łupinach. 

Teraz zamieszanie. Cebulę czerwoną, 
która jest tutaj niezbędna, kroimy w krąż-
ki i smażymy na oliwie, aż będzie miękka, 
dolewamy ocet, wodę i resztę towarzyszy. 
Gotujemy to wszystko kilka minut. Śledzie 
musimy obtoczyć w pszennej mące i sma-
żymy na rozgrzanej oliwie, aż będą rumia-
ne. Odsączamy, wkładamy głową do dołu 
w słoje i zalewamy cieczą z zawartością. 
Kilka dni w chłodnym miejscu i uczta dla 
zmysłów gotowa. Takim śledziem niech 
jedzie, nawet jak pieprzony w occie.... 

E N G L I S H T E X T

IN SPICY VINEGAR
For some herrings are a symbol 
of overpowering stink. This 
stereotype is an affront to 
this small fish, which in fact 
is one of the most interesting 
inhabitants of the Baltic Sea.

This curse of horrible smell and look 
lingers on herrings like on no other fish. 
But one couldn’t be more wrong! Fresh 
fish smell of the sea, even when they are 
herrings.

Small but so powerful in taste, this fish 
should appear on our tables much more 
often for many reasons. Common fish, 
including herrings, are considered the 
best. They freely swim in seas without any 
barriers, quite a luxury in today’s world.

Twait shads are a bigger species in the 
herring family. Sometimes they can be fo-
und at fish markets. They’re worth the tro-
uble. But there is one small snag: they’re 
protected. I’m not tempting you to fall foul 
of the law but if you see a herring twice 
the size of its colleagues lying beside at 
the market, buy it on spec. You will have a 
chance to enjoy a feast with the forbidden 
fruit, which always tastes better, even in 
the form of a herring.

Herrings have a divine power. They’re 
rich in everything: very easily assimilable 
proteins, great omega-3 acids and finally 
the following vitamins: A, beneficial for 
eyes and beauty, E, which defeats demen-
tia, and D, a substitute for the sun we often 
miss so much in our climate.

We can fall in love with the herring in 
spring, when the fish are devoid of milt 
and roe. But to those who prefer additio-
nal values I recommend herrings bought 
between July and September, when 
the fish contain more fat, milt and roe. 
October means no milt nor roe once aga-
in. We should always look for fleshy fish.

But like in the case of governments or 
lovers, choosing a herring is also difficult. 
How can we grow fond of the fish if its 
fillets are in most cases white? This is not 
its natural colour. Normally, herrings turn 
black. But our wonderful producers took 
the periodic table and hit upon the idea of 
pouring hydrogen peroxide over the fish. 
Thanks to such tricks, herrings whiten 
and become beautiful. Later, they’re rin-
sed and sold and praised by customers for 
their excellent taste. Ignorant masses buy 
everything... But I tell you not to follow 
this path.

Drop in a fishmonger’s or a market, 
look the seller deep into his or her eyes 
and, in an assertive tone, ask for a kilo of 
good herrings, THE herrings.

When they’re finally in your kitchen, 
prepare this marine treasure according to 
the best recipe. With our hero the whole 
thing is really simple. Rinse the carcass 
in running water, put the knife in the anus 
and cut the fish toward its head.

Prepare also some marinade to accom-
pany your herrings in jars after the fish are 
fried. You need several times more water 
than vinegar. And as far as vinegar itself 
is concerned: choose apple vinegar, syn-
thetic vinegar if you look for some thrills 
or rice vinegar if you love the Orient. 
Add several spoons of honey to make the 
whole marinade taste bitter-sweet and 
some pepper to taste. I recommend a mix 
of green, red, Sichuan and black seeds. 
Now add a few bay leaves, several balls of 
allspice, some mustard seeds and whole 
cloves of garlic.

And now the fun part. Take a red 
onion, which is indispensable for the dish, 
cut it into rings and cook it with olive oil 
until it’s soft. Add vinegar, water and the 
rest of the ingredients. Boil the whole 
thing for a few minutes. Coat the herrings 
in wheat flour and fry them with hot olive 
oil until they’re golden brown. Drain off 
the excess of oil, put the herrings into jars 
head down and pour the marinate inside. 
Having spent several days in a cool place, 
the herrings are ready to delight your 
palate. Fish out the herrings of the jar and 
enjoy their deliciously spicy flavour. 
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ekscytacja, podskoki i szczebiotanie 
dziecięcia, następnie – uwaga – cmok 
w lotniskową barierkę bo… „państwa 
samolot odleciał”. Biuro pośredniczące 
pomyliło godziny! To nic, że dziecię, poły-
kając łzy, błaga by polecieć gdziekolwiek, 
byle natychmiast i matka wie, że przez 
najbliższe 3 dni ma przechlapane. To nic, 
że mąż nerwowo drepcze w kółko, z bukie-
tem kwiecistych przekleństw jeszcze nie 
wypowiedzianych. Cóż więc można zrobić 
ciągnąc za sobą resztę obolałej familii? Jak 
to co? Ciasto! Bez mąki, cukru i mleka. Cy-
namonowe, kokosowe, jabłkowe, wypełnia-
jące dom znakomitą mieszanką kojących 
aromatów. Już lepiej. Smacznego!  

E N G L I S H T E X T

TASTE-THERAPY  
MOTHER’S (ULTIMATELY) 
SWEET MAY DAY
Are you ready? Today I’m going to write 
about a nightmare with a cake in the 
background.

It begins nice and promising, like every 
horror movie. Nobody can see the catastro-
phe approaching.

We begin by planning our trip with 
a map and a virtual Earth, then we make 
the decision and do some gluten-free, 
dairy-free and sugar-free shopping for the 
whole week, finally pack our things and... 
holidays! The alarm clock wakes me up, 
I take my child under my arm and my hus-
band by my hand, carry the suitcase, take 
a taxi, fell the excitement and see my kid 
jump and twitter with joy and finally... It 
turns out that “the plane has just depart-
ed”. Our travel agency has confused hours! 
So what that my child swallows back his 
tears and begs us to fly anywhere? I still 
know that for the next three days I’m done 
for. So what that my husband waddles 
around nervously swearing viciously under 
his breath? What can I do dragging my 
whole suffering family along? Well, that’s 
quite obvious. I can make a cake! Without 
flour, sugar or milk. A cinnamon, coconut 
and apple cake to fill the whole house with 
a mixture of pleasant and soothing aromas. 
We’re feeling better now. Bon appétit!
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MAJÓWKA MATKI 
SMAKOTERAPII 

OSTATECZNIE  
NA SŁODKO

Jesteście gotowi? To będzie horror z cia-
stem w tle.

Zaczyna się pięknie i obiecująco, jak 
w prawdziwym filmie grozy. Nikt nie prze-
widuje nadciągającej katastrofy. 

Najpierw plany palcem po mapie, czyli 
okiem po wirtualnej Ziemi, potem decyzja, 
zakupy bezglutenowo-beznabiałowo-bez-
cukrowe na tydzień, pakowanie i… będą 
wakacje! Budzik, dziecię pod pachę, mąż 
pod rękę, walizki na kółkach, taksówka, 

PRZEPIS   
migdały świeżo zmielone 200 
g, mąka kokosowa lub wiórki 
kokosowe 50 g, ksylitol 40 g 

(lub inna substancja 
słodząca), cynamon 1/2 

łyżeczki lub do smaku, 3 jajka 
lub 3 łyżki lnu złocistego 

świeżo zmielonego, 2 
łyżeczki kamienia winnego 
(proszku bezglutenowego) 
zmiksowane z dodatkiem 
niewielkiej ilości wody do 

konsystencji gęstej śmietany. 
Rozłóż płasko w foremce na 

ciasto, obłóż plastrami jabłek 
i posyp cynamonem. Piecz 
w temperaturze 170 stopni 

przez ok 35 minut. Jedz 
jeszcze ciepłe. 

 
 
 
 
 E N G L I S H 

T E X T
 

RECIPE  
200g freshly ground 

almonds, 50 g coconut flour 
or dried coconut, 40 g xylitol 
(or other sweetener), 1/2 tsp 

cinnamon (or to taste), 3 eggs 
or 3 tbsp freshly ground 

golden linseeds, 2 tsp cream 
of tartar (gluten-free powder) 
mixed with a small amount of 
water to reach the consisten-

cy of thick cream. Line the 
base of a cake tin with a thin 
layer of the dough, cover it 

with apple slices and sprinkle 
the whole mixture with 

cinnamon. Bake the cake for 
around 35 minutes in 170 

degrees. Serve warm.

IWONA ZASUWA 
FOT. MAGDALENA PAWLAK 

 
food designer  

(blog: Smakoterapia.pl), 
zafascynowana leczeniem za 

pomocą naturalnego żywienia, 
autorka warsztatów kulinar-
nych dotyczących zdrowego 
odżywiania, mama małego 

alergika, muzyk i pedagog. Na 
co dzień pracuje na scenie, od 
17 lat u boku Kayah. Posiada 

niezwykłą łatwość wymyślania 
ciekawych przepisów mimo 

ograniczeń dietetycznych, jakie 
musiała zastosować w swojej 

kuchni. Przez Czytelników na-
zywana Królową Kaszy Jaglanej. 

Pracuje nad pierwszą częścią 
książki. 





M
asujący, wentylują-
cy fotel, świetne 
audio, do tego 
możliwość 
przyspieszenia 
w dowolnym 
momencie, 

adaptacyjne zawieszenie i wskaźnik 
chwilowego spalania przez większość 
drogi rzadko przekraczający siedem 
litrów, to wszystko nastrajało refleksyjnie. 
Aktywny tempomat pilnował, by zbytnie 
zamyślenie nie zaowocowało kolizją.

Działający (to nie jest aż tak popular-
ne) system wykrywający ograniczenia 
prędkości rzucał na szybę informację, 
więc na nich też nie trzeba się było spe-
cjalnie skupiać. Myśli ogniskowały się 
wokół pytania: gdzie popełniłem błąd?

Gdzieś na obwodnicy Kielc już wie-
działem. To był ciepły dzień, pod koniec 
września 1994 roku. W Krakowie, na ulicy 
Warneńczyka, patrząc od Wisły po prawej 
stronie, na wysokości nr 9. Wtedy Leszek 
Maleszka zadał mi pytanie: Marcin a nie 
chciałbyś pójść do pracy do UOP-u? Gdy-
byś chciał, mógłbym pomóc.
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Jadąc właściwie po nic z Warszawy do Krakowa i z powrotem 
miałem czas, żeby zastanowić się nad swoim życiem. 

Mijając miejscowość o pięknie brzmiącej 
nazwie – Diament, zacząłem się 

zastanawiać, czy mógłbym w UOP-ie 
zrobić karierę. Na obwodnicy Wodzisławia 
wiedziałem, że to nie miałoby znaczenia, 

gdyż 15 lat później, w roku 2009 
przechodziłbym na emeryturę.

Refleksje w

A8MARCIN KĘDRYNA  
FOT. JACEK PIĄTEK

TEKST

ZDJĘCIA
Źródło: Materiały prasowe
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A8 REFLECTIONS
Driving from Warsaw to Cracow and 
back just for nothing, I had some time 
to think about my life.

Ventilated, massaging seats, excellent 
audio plus the possibility of speeding up 
at any moment, adaptive suspension and 
the instant fuel consumption indicator 
showing less than seven litres during most 
of the journey – all this got me in a reflec-
tive mood. I had the cruise control turned 
on, which made sure my reflections didn’t 
results in an accident.

The speed limit recognition system was 
also on (which is not that popular) and kept 
displaying information on the windscreen, 
so I didn’t have to concentrate on that 
either. My thoughts were focusing on one 
question: where did I make a mistake?

I had an answer to this question some-
where on the bypass around Kielce. It was 
a hot day towards the end of September 
1994. Cracow, Warneńczyka street 9. 

I ja, idiota, nie potraktowałem tej pro-
pozycji poważnie. Na swoje usprawiedli-
wienie mogę mieć tyle, że „Gry uliczne” 
miały premierę dwa lata później, więc 
słowo „Ketman” z niczym specjalnym mi 
się nie kojarzyło. Sam Maleszka był co 
prawda trochę dziwny, ale pamiętałem, że 
starsze koleżanki (np. Kasia Kolenda czy 
Janowska) patrzyły na niego jak w tęczę.

Mijając miejscowość o pięknie brzmią-
cej nazwie – Diament, zacząłem się 
zastanawiać, czy mógłbym w UOP-ie zro-
bić karierę. Na obwodnicy Wodzisławia 
wiedziałem, że to nie miałoby znaczenia, 
gdyż 15 lat później, w roku 2009 przecho-
dziłbym na emeryturę. Jako emeryto-
wany funkcjonariusz służb specjalnych 
bez problemu bym się zatrudnił jako 
kierowca. Kierowca nie byle kogo. Kogoś, 
kogo by było stać na audi A8. I wtedy to ja 
siedziałbym na Wilczej w A8 pod „Nolitą” 
czekając na pryncypała, grając w coś na 
iPadzie, czytając bądź tylko rozkoszując 
się najlepszym masażem, w jaki kiedykol-
wiek wyposażono samochodowy fotel.

Niestety nie skorzystałem z okazji. 
A szczęście było tak blisko…

Leszek Maleszka asked: “Marcin, how about 
working in the Office for State Protection? 
I could help if you like.”

I didn’t treat that offer seriously. How 
stupid of me. The only thing I can say to 
justify my behaviour is that hardly anyone 
then knew that Maleszka had been collabo-
rating with the communist secret services 
for many years.

Going past a town beautifully named 
Diament (Diamond), I started wondering 
if I could have had a career in this office. 
On the bypass around Wodzisław I already 
knew that it didn’t in fact matter because 
I would have retired 15 years later, in 2009. 
As a retired secret service agent, I would 
have easily got a job as a driver driving not 
just anybody but those who could afford the 
Audi A8. And then it would have been me 
sitting in an A8 on Wilcza street outside the 
Nolita Restaurant in Warsaw, waiting for my 
boss and playing a game on my iPad, read-
ing or just delighting in the best massage 
a car seat has ever been equipped with.

Unfortunately, I hadn’t taken the occasion. 
And it was so close... I could be driving such 
a car every day and even get paid for that.
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Kieszonkowy fort  

KNOX 
ZDJĘCIA

Źródło: Materiały prasowe
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Kieszonkowy fort  

KNOX 
D

awno, dawno temu  
była sobie firma o miło 
brzmiącej nazwie 
Blackberry. Firma ta 
robiła telefony, całkiem 
niezłe, które nosili 

wszyscy biznesmeni, funkcjonariusze 
administracji państwowej i sam Barack 
Obama. Nosili je nie dlatego, że były 
niezłe, tylko dlatego, że firma udostępnia-
ła bezpieczny system pocztowy, który 
umożliwiał owym biznesmenom, 
funkcjonariuszom i Barackowi Obamie 
kontakt z centralą. Czas płynął, telefony 
innych firm stały się smartfonami, 
telefony Blackberry też, ale jakoś słabiej. 
Użytkownicy blakberaków (również tak je 
nazywano) byli coraz mniej z nich 
zadowoleni. Kończyło się na tym, że 
zaczęli nosić przy sobie po dwa telefony, 
co nie jest zbyt wygodne.

Ale przyszedł rok 2013 i Samsung 
przedstawił system KNOX. Nazwa praw-
dopodobnie pochodzi od fortu Knox 
(jeśli nie wiecie, o co chodzi – sprawdźcie 
w googlach). KNOX zamienia smartfona 
w dwa. Jeden prywatny, drugi służbowy. 
Oba – patrząc filozoficznie – mają ze sobą 
niewiele wspólnego. Dane służbowe od 
prywatnych oddzielone są zdecydowanie 
mocniejszym murem niż ten, który dzie-
sięć lat temu oddzielał redakcję Wybor-
czej od części wydawniczej Agory.

Ale nie to jest najważniejsze. Ważniej-
sze jest to, że dzięki systemowi użytkowni-
cy mogą bezpiecznie łączyć się i przesyłać 
dane. Tu powinniśmy zacząć wypisywać 
różne trudne słowa, ale nic z nich nie ro-
zumiemy. Więc napiszemy tylko, że KNOX 
wdraża FBI i jeszcze jakieś polskie służby  
państwowe, które proszą, by ich nazw nie 
wymieniać.  

KNOX zamienia 
smartfona w dwa. 
Jeden prywatny, 
drugi służbowy. 
Oba – patrząc 

filozoficznie – mają 
niewiele wspólnego. 

Dane służbowe 
od prywatnych 
oddzielone są 
zdecydowanie 
mocniejszym 

murem, niż ten który 
dziesięć lat temu 

oddzielał redakcję 
Wyborczej od części 
wydawniczej Agory
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DR ONUR COBANLI

TEKST

Nagrody A’Design 
przyznane

PRODUKT: Conspiracy. Sandal shaped jewels

PROJEKT: Gianluca Tamburini

Szpilki z serii Conspiracy są wyjątkowe, ponieważ wiernie uka-
zują, czym dla kobiet są dobre buty: dzieła sztuki o wysokich 
walorach estetycznych, wykonane z dbałością o każdy szcze-
gół. Słowem: sztuka pod stopami. Niezwykłe projekty butów 
Gianluci Tamburiniego w fantastyczny sposób łączą innowacy-
jność z tradycyjnym kunsztem szewskim. 

PRODUKT: Małopolski Ogród Sztuki

PROJEKT: Ingarden & Ewý Architects Ltd

Małopolski Ogród Sztuki to znakomity przykład wspaniałej 
architektury i równie znakomitego wystroju wnętrz. Projekt 
jest tak niesamowity, że kto raz wejdzie do budynku, nie chce 
go opuszczać. Dzięki nowatorskiej metodzie projektowania 
przestrzennego przestrzeń publiczna zyskała piękny i porusza-
jący charakter, który sprawa, że jej goście mogą cieszyć się wy-
glądem zarówno samego budynku, jak i jego otoczenia. 

ZDJĘCIA
Źródło: Materiały prasowe

Ponad 12 536 zgłoszeń z 208 krajów w 105 kategoriach wzięło udział 
w zakończonym właśnie Konkursie A’Design Award & Competition. W tym roku 
wyróżniono 758 osób z 77 krajów w 74 różnych kategoriach designu. Biorąc pod 
uwagę liczbę konkurujących ze sobą krajów (208) i liczbę tych, które w konkursie 
wygrały (77), można dziś oficjalnie nazwać A’Design Award & Competition 
największym i najbardziej rozległym międzynarodowym konkursem designerskim 
na świecie. Poniżej przedstawiamy dwa z projektów, które zwyciężyły w 2014 roku.
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REKLAMA

E N G L I S H T E X T

A’DESIGN WINNERS
A’ Design Award & Competition is now 
over with over 12536 entries in 105 
categories from 208 countries. This year 
there are more than 758 winners from 
77 countries, in 74 different design dis-
ciplines. Given the number of competing 
countries (208) and winner countries 
(77), A’ Design Award & Competition is 
now officially the Worlds’ largest, most 
diffused international design accolade. 
Here we present you some of the 2014 
winners.

PRODUCT: Conspiracy. 
Sandal shaped jewels

DESIGNER: Gianluca Tamburini

The Conspiracy Sandal shoes are highly 
interesting because they reflect and reminds 
us the true nature of what a good shoes mean 

for women; works of art with great aesthet-
ics and attention to details; artwork under 
your feet. Gianluca Tamburini’s unique shoe 
designs are highly aesthetic, sensational and 
brings together technological innovation 
with the traditional shoe craftmanship.  

PRODUCT: Małopolska  
Garden of Arts

DESIGNER: Ingarden & Ewý 
Architects Ltd

Małopolska Garden of Arts is a very good 
example of superior architecture and interior 
design. The design is so attractive that you 
wish to spend more time in the place; an in-
novative spatial design that turns a functional 
public space project into an emotional, beau-
tiful space where visitors could enjoy also the 
building and surrounding environment. 
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ALICJA  
STAŃSKA-STRYJECKA

www.stanska.eu

TEKST



Nie interesuje się fotografią, pomysły bierze „z głowy”, nie śledzi trendów 
i ucieka od wszelkiej obrazkowości w swoim życiu. Nie kręci go moda, 

ale mimo to ma zawsze czyste buty. Rozmowa z nim to niekończący się 
labirynt haseł, z których albo sobie coś wywnioskujesz, albo nie. Szalenie 
bystry i ciekawy. I mimo braku wszelkiej obrazkowości, to mistrz w swoim 

fachu, fotograf znany już chyba na całym świecie. Szymon Brodziak.
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S
zymon specjalizuje się 
w czarno-białych kampaniach 
reklamowych. Mimo młodego 
wieku ma za sobą już wiele 
nagród przyznawanych na całym 
świecie. Jednak najważniejszą 

z nich wydaje się ostatnia, którą zdobył w 2013 
roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. 
Szymon otrzymał tam nagrodę główną dla 
najlepszego na świecie fotografa czarno-bia-
łych kampanii reklamowych: FashionTV 
Photographers Award w kategorii: Black & 
White Commercial Campaigns.

Oglądałam jego zdjęcia setki, a może 
nawet tysiące razy. Wszystkie są pełne eks-
presji, mimo industrialności otoczenia sza-
lenie eleganckie. Kobieta dzięki Szymonowi 
jest divą, symbolem władzy. Widać, że 
fotograf nie traktuje ich rzeczowo. Można 
powiedzieć, że pracuje z kobietami niczym 
następca Helmuta Newtona. Obydwoje 
szanują piękno, które skrywa płeć żeńska, 
nie obrażając jej, nie sprowadzając tylko do 
symbolu seksu. Na planie tego fotografa ko-
bieta świadomie pozuje, robi co chce i dosko-
nale kontroluje wszystko, co chce pokazać 
odbiorcy. Rozmawiając z wieloma kobietami 
na temat twórczości Szymona usłyszałam: 
„pewnie, że dla tego fotografa bym się 

rozebrała”. Nie dziwię się. Tutaj nagość jest 
bronią, a nie słabością.

Nie chcę się rozpisywać nad jego wy-
kształceniem i początkami, gdyż to można 
przeczytać w wywiadach, których udzielił 
wcześniej. Jednak jeden wątek wydaje mi się 
szalenie ważny, jak nie najważniejszy. Można 
powiedzieć, że nawet nie wątek, a osoba, 
której bardzo dziękuję za to, że jest. Gdyby 
nie pewna kobieta być może Szymon nigdy 
nie stał by się fotografem. Mowa o jego żonie. 
Muzie, która na samym początku pozowała 
swojemu partnerowi. Jej uroda oraz seksapil, 
który fascynował i do dziś fascynuje naszego 
fotografa, poruszył w nim pasję i chęć do 
pokazywania piękna w inny sposób, niż robi 
to większość polskich fotografów.

Przyznam, że rozmawiając z Szymonem 
starałam się wyciągnąć z niego trochę kry-
tyki wobec czegoś, kogoś. Nie udało mi się. 
Niczym szefowa modowego magazynu z fil-
mu „Gia” błagałam go o „trochę mięsa”. Bez 
szans. Szymon to artysta spokojny i świado-
my wszystkiego co robi. Jednak gdzieś pod 
koniec rozmowy dowiedziałam się, że nasz 
artysta stoi na ulicy, oparty o swój motocykl 
i rozmawia ze mną przez telefon w przerwie 
swojej samotnej przejażdżki. I właśnie wtedy 
wyszło na jaw, że Szymon tak naprawdę 
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Na planie tego 
fotografa kobieta 

świadomie pozuje, 
robi co chce 

i doskonale kontroluje 
wszystko, co chce 
pokazać odbiorcy. 

Rozmawiając 
z wieloma kobietami 
na temat twórczości 

Szymona usłyszałam: 
„pewnie, że dla tego 

fotografa bym się 
rozebrała”. Nie dziwię 
się. Tutaj nagość jest 

bronią, a nie słabością. 
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świadomie przejechać przez skrzyżowanie 
na czerwonym świetle. Wyzwalające.

Wracając do fotografii, zawsze zastana-
wiałam się skąd Szymon bierze modelki do 
swoich zdjęć. Byłam praktycznie pewna, 
że większość to gwiazdy mody z zagranicy. 
I bardzo się zdziwiłam. Prawie wszystkie mo-
delki, które możemy zobaczyć na zdjęciach 
artysty, to Polki. Nasze rodowite piękności. 
Wszystkie są zachwycające. Nie mają w sobie 
nic z anorektycznych modelek, które w więk-
szości słyną z czegoś dziwnego w swojej uro-
dzie. Tutaj każda kobieta to piękność, natura 
i elegancja. Każda z nich zachwyca i pobudza 
zmysły. Zapewniam, że nie tylko mężczyźni 
będą nimi zachwyceni, kobiety również!

Indywidualista do cna, artysta podąża-
jący za głosem serca, ciągle poszukujący 
nowych wyzwań. Każdy klient zgłaszający 
się do niego może być pewien, że wszystko 
zaplanuje sam i do końca będzie trzymał się 
własnej wizji. Spełniony fotograf ciągle w po-
dróży. Człowiek, który dzięki fotografii poka-
zuje własne wizje. Nie jestem pewna, czy jest 
skory do kompromisów w swojej twórczości. 
Wierny własnym zasadom zachwyca się 
miejscami, które dla wielu z nas mogłyby 
nie istnieć, gdyż ich nie zauważamy. Mistrz 
w swoim fachu. 

E N G L I S H T E X T

ALL PHOTOGRAPHER’S 
WOMEN
He is not interested in photography, nei-
ther does he follow trends. He himself is 
his own source of inspirations and shuns 
every pictoriality in his life. Fashion does 
not fascinate him, but he always has clean 
shoes. Talking with him is like entering 
a never-ending maze of concepts, which 
either lead you to some conclusions or not. 
Extremely bright and interesting. Despite 
the lack of pictoriality, he is a master of 
his craft and a photographer famous prob-
ably all over the world. Szymon Brodziak.

Szymon specializes in black-and-white adver-
tising campaigns. In spite of his young age, 
he has already received many awards in the 
whole world. The most important one is prob-
ably the last prize he was awarded during the 
Cannes Film Festival in 2013. Szymon was 
recognized at the world best photographer of 
Black & White Commercial Campaigns by 
FashionTV Photographers Award.

I was looking at his photographs hun-
dreds or even thousands of times. They 

nienawidzi czerwonych świateł. Nienawidzi 
ich tak bardzo, że czasami z premedytacją je 
ignoruje. Uważa, że każdy choć raz w życiu – 
oczywiście nie narażając innych – powinien 

 Szymon Brodziak
FOT.  JERZY SADOWSKI
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a photographer. I am speaking about his 
wife, his muse, who posed for his partner 
at the very beginning. Her beauty and sex 
appeal, which has always fascinated our 
photographer, awakened his passion and 
impulse to show beauty differently than 
most Polish photographers do.

I must admit that when I was talking 
to Szymon, I tried to make him criticize 
something or somebody. I couldn’t. I was 
begging him for some cuss as if I was the 
fashion magazine boss from the movie 
Gia. No way. This calm artist is conscious 
of everything he does. But somewhere 
towards the end of our conversation, 
I found out that he was standing in the 
street, leaning against his motorcycle 
and talking to me during a break in his 
solo ride. And then it turned out that as 
a matter of fact Szymon hates red lights. 
He hates them so much that he sometimes 
ignores them intentionally. He claims 
that everyone should try going through 
a red light at the crossroads on purpose at 
least once in a lifetime, of course having 
checked that no one is in danger. A liber-
ating experience.

Going back to photography, I have 
always wondered where Szymon takes the 
models for his photos from. I was almost 
sure that they are mostly foreign fashion 
stars. And he surprised me. Almost all 
of the models we can see at the artist’s 
photographs are Poles. Our native beau-
ties. And they are all stunning. There are 
nothing like anorectic models famous es-
pecially for some weirdness in their looks. 
Here, every woman is beautiful, natural 
and elegant. Each of them is enchanting 
and extraordinary. And I assure you that 
not only men but also women find them 
remarkable!

Szymon is an utter individualist follow-
ing his own heart and seeking new chal-
lenges all the time. His clients can be sure 
that he will plan everything himself and 
hold on to his vision till the end. Always 
on the journey, this successful artist uses 
photography to show his own visions. I am 
not sure whether he is willing to accept 
compromise in his works. He is faithful to 
his own rules and admires places we often 
overlook. A master of his craft.

are all filled with expression and elegance 
despite their industrial surroundings. 
Thanks to Szymon, women become divas, 
a symbol of power. It is clear that the pho-
tographer does not treat them like objects. 
We could say that he works with women as 
if he was Helmut Newton’s assistant. They 
both respect beauty hidden in the fair sex 
and never offend women nor regard them 
as symbols of sex only. On set, women 
pose for the photographer consciously, 
do what they want and control everything 
they would like the audience to see. I was 
asking many women about Szymon’s ar-
tistic work and heard: “Of course I would 
undress for this photographer.” And no 
wonder. Nakedness is not a weakness 
here. It is a weapon.

I do not want to write at length about 
his education and beginnings – this is 
something you can read about in his earlier 
interviews. But I find one issue really im-
portant, perhaps even the most impor-
tant. It is in fact not an issue but a person, 
whom I would like to thank very much for 
her presence. But for a certain woman, 
perhaps Szymon would have never become 

www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA







a początku lipca do Sopotu przypłynie 
Lagoon 52. Przez całe wakacje będzie 
można wyczarterować go na terenie Morza 
Bałtyckiego. Spędzić spokojny romantycz-
ny weekend... lub zorganizować szaloną 
imprezę. W ciągu dnia może przebywać na 
nim nawet 40 osób. Słońce, morze, szam-
pan... i możliwość przeniesienia zabawy 
prosto do Mollo Club położonego przy 
Monte Cassino.

TROCHĘ SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH.  
ALE TYLKO TYCH CIEKAWYCH
Jacht jest wyposażony w Rib Parker, sku-
tery podwodne, narty wodne, wakebo-
ard, koło i banan, dwuosobowe kajaki, 
kompresor do nurkowania oraz zestawu 
ośmiu butli wraz z akwalungami (rurki, 
maski, płetwy, pianki). Ciekawą atrakcją 
jest letnie kino na górnym pokładzie. Na 
jachcie jest dostęp do telewizji i telefonu 
satelitarnego.

Każda z sześciu kabin jest w pełni wypo-
sażona, z prywatną łazienką i prysznicem. 

Nadchodzący sezon w Sopocie zapowiada się bardzo 
ciekawie. Szczególnie dla wymagających klientów. 
Powstaje nowe przedsięwzięcie ProjektSopot.pl, 

skupiające centrum czarterowe, klub i restaurację.

ŹRÓDŁO
SBB Sopot

WIĘCEJ  
NIŻ CZARTER.  

WIĘCEJ  
NIŻ IMPREZA



Duże podwójne łóżka, telewizja, kino 
domowe, radio. Kabiny są klimatyzowane. 
Wygoda i funkcjonalność na najwyższym 
poziomie.

W przestronnej kuchni znajdziemy 
odsolarkę do wody morskiej, sześciopalni-
kową kuchenkę, piekarnik, mikrofalówkę 
i zewnętrzny grill lawowy. Nie pozostaje nic 
innego, jak przyrządzić wspaniałą kolację 
dla przyjaciół lub skorzystać z cateringu... 
i zjeść pod gołym niebem.

NIE TYLKO SOPOT. NIE TYLKO LAGOON 52
Wachlarz możliwości jest jednak jeszcze 
większy. Oprócz Lagoon 52 można wyczar-
terować też inne jednostki. Trzykabinowy 
Lagoon 450 stacjonujący przez cały rok 
na Morzu Śródziemnym w takich portach 
jak Ibiza, Sardynia, Korsyka, Majorka. 
Kultowy maxi katamaran Romana Paszki 
Gemini 3, czy też jacht motorowy Princess 
V45, dostępny cały rok w sopockiej mari-
nie, mieszczący 15 pasażerów lub mniejszą 
łódź motorową Bayliner 320, idealną dla 10 
osób. Zamiast nazw lepiej obejrzeć zdjęcia 
na www.czarteryjachtu.pl. Łatwiej będzie 
wyobrazić sobie idealne wakacje. 

WIĘCEJ EMOCJI
Potrzebujesz więcej emocji? To też zapew-
nia Projekt Sopot. W ofercie rejs wzdłuż 
wybrzeży Europy. Ponad dwa tygodnie na 
pełnym morzu z opcją postoju w najbar-
dziej popularnych portach, takich jak 
Bornholm, Kilonia, Amsterdam, Hawr, 
Wyspy Jersey, Lizbona, Gibraltar, Alicante, 
Valencia, Barcelona. 

Jeśli to nadal za mało, istnieje moż-
liwość wzięcia udziału w największych 
regatach jachtów turystycznych ARC. Do 

załogi może dołączyć 12 chętnych. Rejs 
trwa trzy tygodnie. Jachty mają do pokona-
nia trasę liczącą 2700 Mm przez Atlantyk. 
Start w okolicy Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich, meta na Karaibach: 
w Rodney Bay na Santa Lucii. Zabawa 
i emocje gwarantowane. 

Na zimę szczególnie polecamy Karaiby. 
Najlepszy czas do żeglowania to okres od 
listopada do czerwca. Ceny wcale nie są 
wygórowane. Nawet od 3 tysięcy euro za 
osobę.

IMPREZA ? NIE TYLKO NA JACHCIE
Idealnym uzupełnieniem będą imprezy 
w Mollo Club, czyli nowym klubie, który 
powstanie w Sopocie na pierwszym piętrze 
restauracji White House (Plac Zdrojowy 2). 
Będzie to wyjątkowo eleganckie miejsce. 
Projekt inspirowany najnowszymi trenda-
mi prosto z Nowego Jorku czy Ibizy został 
stworzony przez Studio Kaczmarek. Do 
morskiego klimatu nawiązują szafiro-
we elementy w modnym kolorze petrol 
wykończone luksusową miedzią i złotem. 
Zapowiada się wybornie. I elitarnie.

Nowe odsłona restauracji White House 
Restaurant & Lounge to kameralne, 
ascetyczne wnętrze z przestronnym 
ogródkiem letnim, zaledwie kilka kroków 
od sopockiego molo. Zespół kucharzy 
pod wodzą doświadczonego Szefa Kuchni 
Rafała Kopickiego zachwyci gości menu 
uwzględniającym najnowsze trendy ga-
stronomiczne. To mieszanka elementów 
kuchni regionalnej w nowoczesnym wyda-
niu, z owocami morza, której przyświeca 
idea slow food. – Chcemy zachwycić gości 
świeżością i unikalnym smakiem – mówi 
Rafał Kopicki, Szef Kuchni White House 
Restaurant & Lounge. Własnej produkcji 

suszone szynki to tylko jeden ze smaków, 
którym uraczy swoich gości.

 
DOBRE BRZMIENIE
– Chcemy oferować rozrywkę na naj-
wyższym poziomie. Nastawiamy się na 
wymagającego i świadomego muzycznie 
klienta. Dominować będzie muzyka house. 
Najlepsi lokalni Dj-e i światowe gwiazdy. 
A do tego najlepsze nagłośnienie na rynku. 
Będzie dobre brzmienie! – opowiadają 
pomysłodawcy projektu: Sylwester Ołdak 
i Bartosz Głowacki.

Otwarcie planowane jest na koniec 
maja. Katamaran dostępny będzie od lipca. 
Jedno jest pewne, zapowiadają się ciekawe 
wakacje. Zapraszamy więc do Sopotu. 

E N G L I S H T E X T

MORE THAN CHARTER. 
MORE THAN PARTY
The oncoming season in Sopot promises 
to be very interesting, especially for 
demanding clients. A new initiative called 
ProjektSopot.pl gathering a charter centre, 
a club and a restaurant is being opened.

Lagoon 52 is going to put in to Sopot at the 
beginning of July. It will be available for char-
ter at the Baltic Sea for the whole summer 
holidays. We can spend there a romantic 
weekend... or organize a crazy party. The 
yacht can hold even 40 people during the day. 
Sunshine, sea, champagne... and the oppor-
tunity of moving our party straight to Mollo 
Club located on Monte Cassino street.

SOME TECHNICAL DETAILS.  
BUT ONLY THE INTERESTING ONES
The yacht is equipped with a Rib Parker, un-
derwater scooters, water skis, a wakeboard, 
a ring, a banana, two-man kayaks, a diving 
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Więcej informacji znajdziecie na 
 

www.facebook.com/MolloClubSopot
www.molloclub.pl

www.facebook.com/LagoonCharterpl
www.czarteryjachtu.com

SBB SOPOT
Plac Zdrojowy 2 

81-718 Sopot
Czartery: 724 555 666

Mollo Club: 724 500 600   
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compressor and eight sets of cylinders with 
aqualungs (snorkels, masks, fins and wet-
suits).Another interesting attraction is sum-
mer cinema on the upper deck. There is also 
access to television and satellite telephone.

Each of the six cabins is fully equipped. 
They have separate bathrooms and show-
ers, as well as large double beds, TV and ra-
dio sets and home cinema. The cabins are 
also air-conditioned. In a word, high-stand-
ard comfort and functionality.

The spacious kitchen is equipped with 
a watermaker, a six-burner cooker, an 
oven, a microwave and an outdoor lava 
grill. There is nothing else to do but do the 
shopping in a port and prepare a delicious 
dinner for our friends or order catering... 
and eat outdoors.

NOT ONLY SOPOT NOT ONLY LAGOON 52
But the range of possibilities is much 
broader. We can charter also other units 
apart from the Lagoon 52. One of them is 
the three-cabin Lagoon 450, which anchors 
on the Mediterranean Sea throughout 
the whole year in such ports as Ibiza, 
Sardinia, Corsica and Mallorca. There is 
also Gemini 3, a cult maxi catamaran for-
merly belonging to Roman Paszka, a motor 
yacht Princess V 45 for up to 15 passengers, 
which is available all year round in the 
marina in Sopot, and a smaller motor 
boat Bayliner 320 – ideal for 10 people. As 
names may tell you nothing, it is better to 
see photographs on www.czarteryjachtu.
pl. You will find it easier to imagine your 
perfect holidays. 

MORE EMOTIONS
Do you need even more emotions? Projekt 
Sopot can evoke them, too. It offers 

a cruise at high sea along the European 
coasts. The cruise lasts two weeks and 
includes possibilities of entering the 
most popular ports like Bornholm, 
Kiel, Amsterdam, Le Havre, Jersey, 
Lisbon, Gibraltar, Alicante, Valencia and 
Barcelona.

If it is still not enough, you can take part 
in the largest cruiser yacht race, the ARC 
(Atlantic Rally for Cruisers). 12 people can 
join the crew if interested. The cruise lasts 
three weeks, and yachts have to sail 2700 
NM across the Atlantic. The race begins 
near Las Palmas on the Canary Islands and 
ends in Rodney Bay in Santa Lucia on the 
Caribbean Islands. It is a perfect chance to 
have fun and enjoy thrilling and unforget-
table moments.

In winter we recommend the 
Caribbean. The best time to sail is between 
November and June. And the prices are 
not exorbitant at all: they start from even 3 
thousand Euro per person.

PARTY? NOT ONLY ABOARD A YACHT
Parties in Mollo Club ideally complement 
relaxation aboard a yacht. It is a new club 
to be opened in Sopot on the first floor of 
White House restaurant (Plac Zdrojowy 
2). Exceptionally elegant, the place was 
designed by Studio Kaczmarek, whose 
designers had drawn their inspiration 
from the newest trends straight from New 
York and Ibiza. Sapphire elements in fash-
ionable petrol blue with drops of luxury 
copper and gold refer  
to the marine climate. It seems perfect.  
And exclusive.

New looks of the White House 
Restaurant & Lounge reveals an intimate, 
ascetic space with spatious outdoor, just 
few steps away from the Sopot Pier. Team 

of cooks under the leadership of experi-
enced chef Rafał Kopicki will delight the 
restaurant’s guest with menu composed 
according to the current trends in gastron-
omy. It is a mixture of elements of regional 
cuisine in a modern seafood dressing with 
slow food philosophy in mind. ‘We would 
like to rapture our guests with freshness 
and unique tastes’ sais Rafał Kopicki, 
White House Restaurant & Lounge’s chef. 
Dried ham prepared by himself is just one 
of the broad palette of tastes he will regale 
his guests with.

GOOD MUSIC
“We want to offer top-quality entertain-
ment. We anticipate demanding and 
musically-aware clients. Our dominant 
music will be house, represented by the 
best local DJs and world stars. Plus the best 
PA system on the market. We are going to 
hear good music!,” say the originators of 
this project: Sylwester Ołdak and Bartosz 
Głowacki.

Its opening is planned for the end of 
May. The catamaran will be available from 
July. One thing is certain: we are going to 
have interesting holidays. So feel invited to 
Sopot! 

For more information see 
 
www.facebook.com/MolloClubSopot
www.molloclub.pl
www.facebook.com/LagoonCharterpl
www.czarteryjachtu.com

SBB SOPOT
Plac Zdrojowy 2 
81-718 Sopot
Charters: +48 724 555 666
Mollo Club: +48 724 500 600 





KROK I
Wykonujemy demakijaż  oczu 
i twarzy za pomocą dwufazowego 
płynu oraz mleczka (DOUGLAS 
XLarge, xsmall). W następnym 
kroku przywracamy skórze natu-
ralne PH przecierając skórę waci-
kiem nasączonym tonikiem.
Na tak oczyszczoną twarz na-
kładamy pielęgnację pod oczy 
(Bobbi Brown Hydrating eye 
cream) oraz do twarzy  
(Bobbi Brown Vitamin  
enriched Face Base).

KROK II
Pracujemy metodą odwrotno-
ści, która polega na rozpoczęciu 
makijażu od oka. Pozwala to 
uzyskać świeży i czysty makijaż. 
Aplikujemy korektor (Creamy 
concealer Kit Anti-Cernes 
Bobbi Brown) od nasady rzęs 
aż po łuk brwiowy. Ruchem 
wklepującym nakładamy 
trzy kolory cieni marki 
Sisley, jeden obok drugiego, 
zacierając granicę pomię-
dzy nimi. Uzyskujemy w ten 

oczami korektorem, skupiając 
się na kąciku wewnętrznym, 
uzyskując w ten sposób rozpro-
szenie światła. 
Przechodzimy do aplikacji 
kompaktu (Long-wear Even 
Finish Compact Foundation 
Bobbi Brown), który doskona-
le się sprawdzi w letnie dni. Na 
strefę „T” (czoło, nos, broda) 
ruchem wciskającym nakła-
damy puder wykończeniowy 
(Retouching Powder Yellow 1 
Bobbi Brown). Kości policzko-
we modelujemy przy pomocy 
bronzera, który idealnie 
połączy się z rozświetlającym 
różem z  kolekcji (Bobbi Brown 
Illuminating Bronzing Powder 
Santa Barbara 13).
Kropką nad „i” będzie wykoń-
czenie makijażu rozświetlaczem 
SENSAI. Za pomocą pędzelka 
miotełki (2S) aplikujemy 

produkt na środek czoła, nosa, 
łuk Kupidyna w zagłębieniu 
brody oraz pod oczami.

KROK IV
Zwieńczeniem makijażu są usta. 
Na wcześniej wypielęgnowane 
peelingiem oraz balsamem usta 
(Christian Breton Lip Priority 
Scrub, Sweet&Delicious Lip 
Balm), nakładamy konturówkę 
w naturalnym odcieniu oraz 
błyszczyk (Bobbi Brown Lip 
Liner Balet Pink, High Shimmer 
Lip Gloss), który pięknie odbija 
światło.

sposób trójwymiarowy efekt. 
Podkreślamy linę rzęs żelowym 
eyelinerem (Bobbi Brown Long-
Wear Gel Eyeliner 01 Black 
Ink). Linię wodną obrysowu-
jemy białą kredką. Zabieg ten 
doda świeżości spojrzeniu. 
Tuszujemy rzęsy dolne i górne, 
zaznaczamy brwi kredką (Bobbi 
Brown Brow Pencil Ash).

KROK III
Oczyszczamy dolną okolicę 
oczu z cieni, które osypa-
ły się podczas aplikacji. 
Wypełniamy przestrzeń pod 

MAKIJAŻ 
ROZŚWIETLAJĄCY
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ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

WIZAŻYSTKA
Katarzyna Zawadzka

Regionalny Makijażysta

MODELKA
Ania Gościłowicz

Dodaje twarzy świeżości 
i blasku. Jego elementem 
przewodnim jest starannie 
rozświetlona cera oraz subtelne 
iskrzenie na powiekach, 
policzkach oraz ustach.
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BRIGHTENING MAKE-UP
`

R
EK

LA
M
A

It will make your face appear 
fresh and radiant. Its central 
elements are brightened face and 
subtly sparkling eyelids, cheeks 
and lips.

STEP 1
Cleanse your eyes and face with 
the use of a double-face remover 
and milk (DOUGLAS XLarge, 
xsmall). Now use a cotton pad 
soaked in tonic to restore your 
face its natural PH.
Apply moisturizing Bobbi 
Brown Hydrating Eye Cream 
under your eyes and Bobbi 
Brown Vitamin Enriched Face 
Base to your facial skin.

STEP 2
This guide follows the reverse 
order method, meaning that you 
start doing the make-up with 
your eyes. It helps to make the 
whole make-up look fresh and 
clean.
Apply some Bobbi Brown Anti-
Cernes Creamy Concealer from 
the eyelash roots to the eyebrow 
ridge. Pat three colours of Sisley 
eye shadows one next to another 
into your eyelids and blur the 
lines between them to produce 
a three-dimensional effect. 
Stress the line of your lashes 
with a gel eyeliner (Bobbi Brown 
Long-Wear Gel Eyeliner 01 Black 
Ink). Outline the waterline with 
a white pencil to brighten your 
eyes up. Apply mascara to your 
lower and upper lashes and stress 

your brows with a pencil (Bobbi 
Brown Brow Pencil Ash).

STEP 3
Clean the shadow that has fallen 
down on your face from the area 
under your eyes and fill the area 
with a concealer. Focus on the 
inner eye corner so that you bring 
about a light diffusing effect.
Move on to apply some Bobbi 
Brown Long-Wear Even Finish 
Compact Foundation, which is 
just perfect for summer days. Pat 
the final powder (Bobbi Brown 
Retouching Powder Yellow 1) into 
your T-zone (forehead, nose and 
lips). Contour your cheekbones 
with a bronzer that will perfectly 
match the brightening rouge 
from the same collection (Bobbi 
Brown Illuminating Bronzing 
Powder Santa Barbara 13).
Finally, finish your make-up with 
SENSAI illuminator. Use a brush 
(2S) to apply the cosmetic to the 
middle of your forehead and nose, 
to your Cupid’s bow, in the hollow 
of your chin and under your eyes.

STEP 4
Crown your efforts with lips 
make-up. First, exfoliate your lips 
and apply some lotion to them 
(Christian Breton Lip Priority 
Scrub, Sweet&Delicious Lip 
Balm). Now use a liner in a natu-
ral shade (Bobbi Brown Lip Liner 
Ballet Pink) and a Bobbi Brown 
High Shimmer Lip Gloss, which 
beautifully reflects light. 
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Spódnica / Skirt:  
RÓŻENA GREY

Top / Top:  
H&M

Biżuteria / Jewellery:  
WŁASNOŚĆ STYLISTKI  
/ STYLIST OWN

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Bibi & Jacob (www.koty2.com)

MODELKA / MODEL:  
Karina @MagTeam

STYLISTA / STYLIST:  
Różena Grey

MAKIJAŻ I FRYZURY / MAKE-UP & HAIR:  
Bibi

B o d y
&  

S o u l



Sukienka / Dress: 
JUST CAVALLI

Naszyjnik / Necklace: 
VERSACE FOR H&M

Futro / Fur:  
H&M

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Bibi & Jacob (www.koty2.com)

MODELKA / MODEL:  
Karina @MagTeam

STYLISTA / STYLIST:  
Różena Grey

MAKIJAŻ I FRYZURY / MAKE-UP & HAIR:  
Bibi



Futro / Fur:  
MONIKA BŁOTNICKA

Spódnica / Skirt:  
KAS KRYST

Naszyjnik  / Necklace:  
LEWANOWICZ

Kolczyk / Earring:  
LEWANOWICZ

Bielizna / Underwear: 
NATALIA DUDA

Płaszcz / Coat:  
WŁASNOŚĆ STYLISTKI  

/ STYLIST OWN

Buty / Shoes:  
H&M

Kolczyki / Earrings: 
VINTAGE



Sukienka / Dress: 
MOSCHINO

Spódniczka / Skirt:  
H&M

Naszyjnik / Necklace:  
DIVA

Kolczyki / Earrings: 
VINTAGE



Kostium / Overalls:  
WŁASNOŚĆ STYLISTKI  

/ STYLIST OWN

Futro / Fur:  
|H&M



Spódniczka / Skirt:  
SOLAR

Naszyjnik / Necklace: 
VERSACE FOR H&M

Top / Top:  
H&M

Rękawiczki / Gloves: 
WITTCHEN



czyli dlaczego najlepszym materiałem na żonę  
jesteśmy ja i Edyta Górniak

Kiedy ktoś mnie kiedyś zapytał, czy dużo 
rzeczy mnie wkurza, odpowiedziałam, że 
pewnie. Lubię się wnerwiać tak żartobli-
wie, bo nie ma tu mowy o żywym hejcie. 
Wiadomo, że najbardziej upierdliwą zaraz 
po muszce owocówce istotą żyjącą jest 
kobieta, dlatego 90% frustrujących sytuacji 
wywołuje właśnie płeć, powiedzmy, piękna. 
A to stać trzeba, a to piciu, a to siku, a to się 
zgubiło torebkę / telefon / dziecko. Sama 
babą jestem, a że modne gender mam 
głęboko gdzieś, to mogę pozwolić sobie na 
wcale nie chłodną, a obiektywną ocenę. 
A że dziewuchy są tematem na sto tomów 
ksiąg nudniejszych niż opisy przyrody 
w „Panu Tadeuszu”, opowiem historię cho-
roby, na jaką zapadła ostatnio żeńska część 
społeczeństwa, historię ku przestrodze ich 
rodziców, adoratorów, amantów, absztyfi-
kantów i wszystkich, którzy wiedząc o czym 
mówię, mają ochotę rozpędzić się i walnąć 
łbem o ścianę. 

Ciężko dziś znaleźć dobrą żonę. Taką 
z dobrym sercem, taką co będzie grała 
w grę, do tańca, różańca, piwa i grzańca. 
Jednym z typów kandydatek do zamążpój-
ścia jest dzisiaj rodzaj dziewczyny-automa-
tu, związanej z telefonem typu smartphone, 
czasem w odmianie drobiowej (dzióbek). 
Mechanizm jest banalny, komunikuje się 
delikwentce, że wykonywana jest właśnie 
fotografia, a wszystko dzieje się już samo 
(dzióbek – przyp. aut.). Wersję ekstremalną 
mamy w zdjęciach selfie, i choć chciałoby 
się liczyć na jakąś kreatywność, to ja jestem 
cholernie, przepraszam, zawiedziona, 
widząc wszędzie ten sam wyraz twarzy, co 
każe ci stwierdzić, że twoja przyszła żona za-
wsze wygląda tak samo. Cieszy się tak samo, 
martwi tak samo, wkurza i podnieca też tak 
samo. I zawsze, kurde, z wydętymi ustami. 

Właściwie nie wiem ile w tym wszystkim 
dystansu do siebie i robienia sobie jaj, ale 
wydaje mi się, że wdzięczenie się do własnej, 
wyciągniętej przed siebie ręki, jest albo 
efektem Czarnobyla, albo kretynizmem. 
Bo to już trochę ekshibicjonizm. Gdzie tu 
tajemnica, gdzie niepewność i trudność 

zdobywania. Nie, lepiej walnąć swoje 
wszystko na stół, sfotografować i dopisać: 
bierzcie mnie. Najchętniej w klubie pełnym 
ludzi, bo tam duży procent dzisiejszych dam 
spędza wieczory (wiemy ze zdjęć). Tym, 
którzy udają się właśnie na zasłużony wy-
poczynek all inclusive polecam wnikliwą 
obserwację plaży. A ja będę siedzieć, czekać 
na wrażenia i palić w kominku trylogią Pani 
E. L. James. Tak tak, wszyscy wiemy, że 
panie nigdy nie przyznają się, że znają losy 
Greya. Wszyscy wiemy, że kłamią. Więc cze-
kam tak jak wy, czekający teraz na samolo-
ty, cieszę się jak widzę wporzo babki, a Pani 
Edyta nigdy nie była Ewą, czyli zachłanną 
zdzirą, do tego ma nogi do nieba, więc jest 
idealna, do usłyszenia. 

E N G L I S H T E X T

WOMEN, OR WHY EDYTA 
GÓRNIAK AND I ARE THE BEST 
WIFE MATERIALS

When the other day someone asked me if 
I got pissed off at many things I said that 
sure, I did. I like to get peeved jokingly; 
there is no real hatred in that. It’s a well-k-
nown fact that woman is the biggest pain 
in the arse (right after flies), which is why 
90% of frustrating situations are caused 
by the, say, gentle sex. First they compla-
in that they have to stand, then they want 
something to drink, then they say they must 
have a pee and finally they notice they’ve 
lost their bag / phone / child. I am a woman 
myself and since I don’t give a toss about the 
currently famous gender studies, I can take 
the liberty of offering my own, subjective 
assessment. But the subject of girls could 
occupy hundreds of volumes more boring 
than descriptions of nature in tiresome 
reading at school, so I am going to tell you 
something about a disease the fair sex has 
recently developed, a cautionary tale for 
parents, admirers, beaux, lovers and every-
one who – knowing what I’m talking about 

– would like to take a run-up to knock their 
heads against the wall.

Good wives are few and far between. 
They should have a good heart and enjoy 
playing games, dancing and drinking. In 
a word, they should be game for everything 
and anything. One group of candidates for 
marriage is represented by automated girls 
connected with smartphones, which some-
times occur in a poultry version (duckface). 
The mechanism is simple. You simply tell the 
lass a picture is just being taken and the rest 
happens by itself (duckface – author’s note) 
The phenomenon is driven to the extreme in 
selfies, and although one would expect some 
creativity, I’m really disappointed when 
I see the same facial expression literally 
everywhere, which makes you conclude that 
your wife-to-be would always look identical. 
She has the same appearance when she is 
happy, worried, mad or excited. And always 
with the same bloody pouted lips.

I actually don’t know if they just make fun 
of themselves, but I guess that simpering at 
one’s own stretched hand is caused by either 
Chernobyl or stupidity. Because it’s so-
mewhat exhibitionist. Where is mystery, un-
certainty and the whole process of winning 
a woman in all that? There is none. It’s better 
to put one’s own cards on the table, take 
pictures of them and add a note saying “take 
me”. And a club full of people, where a large 
percent of today’s young ladies spend their 
evenings (proved by their photos), is the best 
place to do so. I recommend that those who 
just go for their well-deserved all-inclusive 
holidays should carefully observe beaches. 
And I will be sitting and waiting for your 
impressions, burning E. L. James’s trilogy 
in my fireplace. Of course, we all know that 
ladies won’t admit they know Grey’s story 
never ever. And we all know they’re lying. So 
I keep waiting like you wait for your flights. 
And I’m glad to see nice ladies. And, as she 
sang herself during the Eurovision contest in 
1994, Edyta Górniak was not Eve, meaning 
a greedy slut. Plus she has beautiful long legs 
so she’s perfect. Bye! 

KOBIETY,
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TEKST

ZUZANNA CISZEWSKA 





PGE ARENA Gdańsk przez kibiców z całej Europy uznana została za 
najpiękniejszą arenę Mistrzostw UEFA Euro 2012. Wypełniony po brzegi 
stadion zapamiętano na całym świecie m.in. z dopingu irlandzkich 
kibiców. Być może to z nich biorą wzór Polacy, bo na PGE ARENIE 
doping podczas meczów reprezentacji zawsze jest pozytywny. Okazja, 
by poczuć tę szczególną atmosferę będzie ponownie już 6 czerwca.

BIAŁO-CZERWONA 
PGE ARENA
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INWESTOR / INVESTOR

TEKST
Agnieszka Weissgerber

ZDJĘCIA
Źródło: Archiwum PGE ARENY

W
rażenie jakie daje 
odśpiewanie hymnu 
narodowego przez 
blisko 40 tysięcy 
kibiców pozostaje na 
długo w pamięci. 
W czasie tych 

meczów trybuny wyróżniają się 
dziesiątkami transparentów z nazwami 
miast z całej Polski. A w 2012 roku 
przywitano naszych piłkarzy na meczu 
z Urugwajem, zamieniając cały stadion 
w jedną, wielką biało-czerwoną flagę. 
Kibicowanie reprezentacji Polski jest też 
niezapomnianym przeżyciem dla dzieci, 
które tego dnia podziwiają na boisku swo-
ich idoli, a na co dzień same grają w piłkę 

nożną w klubach rozrzuconych po całej 
Polsce. Robert Lewandowski strzelający 
bramki to widok, który podoba się zresztą 
nie tylko dzieciom.

Zupełnie wyjątkową oprawę ma też 
strefa VIP na stadionie. Lechia Gdańsk 
Prestige Club ma na mecze reprezentacji 
szczególnie uroczysty wystrój, najpiękniej-
sze hostessy i wykwintne menu odpowia-
dające wyjątkowym gościom. Wydarzenie 

tego kalibru przyciąga na stadion wiele 
osób ze świata kultury i biznesu. Oprócz 
Trójmiasta na miejscach biznesowych 
zasiadają w dużej części goście ze stolicy 
i całej Polski. Na stadionowych koryta-
rzach pojawiają się więc nierzadko znane 
z telewizji twarze.

Stali goście, najemcy lóż i miejsc 
biznesowych na PGE ARENIE wiedzą już, 
że Lechia Gdańsk Prestige Club to eksklu-
zywne warunki tak do przeżywania emocji 
sportowych, jak i budowania relacji bizne-
sowych. Na restauracji i trybunie VIP jest 
miejsce dla 1383 gości, na wyższych pozio-
mach, w 40 lożach stadionowych kibicuje 
następnych 496 gości. Ci chętnie spotykają 
się także na wystawionych w strefach 
relaksu przy lożach stanowiskach live 
cookingu. Piętro niżej główna restauracja 
tętni życiem w czasie przerwy w meczu, ale 
także na długo przed nim, jak i po ostatnim 
gwizdku. Goście VIP przyjeżdżają bowiem 
na stadion już na dwie godziny przed roz-
grywanym spotkaniem i mogą bawić się na 
PGE ARENIE także dwie godziny po nim, 
przez cały ten czas mając nieograniczony 
dostęp do serwowanych dań i alkoholi. 

Dania podawane na PGE ARENIE znane już 
są ze swojego doskonałego smaku. Szef sta-
dionowej kuchni, w 2013 roku wyróżniony 
tytułem Najlepszego Kucharza w Gdańsku, 
stara się przygotowywać na mecze repre-
zentacji szczególnie atrakcyjne menu. Na 
mecz Polska – Litwa 6 czerwca podniebie-
nia gości, którzy oglądać będą mecz w stre-
fie VIP rozpieszczane będą m.in.:

PRZEKĄSKAMI ZIMNYMI, WŚRÓD KTÓRYCH 
BĘDĄ:

• Łosoś wędzony marynowany w świe-
żych ziołach

• Terina z halibuta z krewetkami w otocz-
ce z marchewek

• Półmisek serów mieszanych z konfiturą 
z gruszki i żurawinami

• Polędwiczka wieprzowa pieczona 
w musztardzie, faszerowana jabłkami

• Galantyna z kaczki z bakaliami i beko-
nem z owocami pomarańczy

• Pieczywo różne, masło
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SAŁATKAMI PODANYMI NA BUFECIE 
W BOGATYM WYBORZE:

• Sałatka z grillowanym kurczakiem, 
grzankami i sosem cezar

• Sałatka z kruchych sałat z marynowa-
nymi oliwkami i serem feta

• Sałatka z pomidorów koktajlowych 
z kuleczkami sera mozzarella i listkami 
bazylii

• Sałatka polska z ziemniaków  
z ogórkiem kwaszonym i majonezem

BUFETEM GORĄCYM ZAWIERAJĄCYM 
DANIA:

• Kołduny litewskie w barszczu faszero-
wane baraniną w aromacie świeżego 
majeranku

• Cepeliny litewskie nadziewane jagnięci-
ną z masłem

• Lin duszony w śmietanie z koperkiem 
po lwowsku

• Udko kaczki pieczone po hetmańsku 
z sosem żurawinowym

• Mini ziemniaki pieczone z ziołami
• Kopytka ziemniaczane podsmażane na 

maśle
• Czerwona kapusta duszona w winie 

z winogronami

I POTRAWAMI Z LIVE COOKINGU:
• Krewetki flambirowane z azjatyckimi 

warzywami i mule duszone w sosie ko-
perkowym 

E N G L I S H T E X T

  
WHITE AND  
RED PGE ARENA
Football fans from the whole Europe 
have recognized PGE ARENA Gdansk as 
the most beautiful arena of the UEFA 
Euro 2012 Championships. Filled to the 
brim, the stadium was remembered 
in the whole world for e.g. the cheers 
of the Irish supporters. And perhaps 
now they serve as a model for Poles 
because there is always great cheer 
during matches played by our national 
team at PGE ARENA. We will have 
a chance to feel this special atmosphere 
once again on 6 June.

The impression made by the Polish national 
anthem sung by almost 40 thousand sup-
porters remains in one’s memory for a long 
time. During such matches, stands are de-
corated with dozens of banners with names 
of cities from the whole Poland. And in 2012, 
our team playing a match against Uruguay 
was greeted by the whole stadium turned 

into one huge white and red, Polish flag.
Supporting the Polish national team is an 
unforgettable experience for children as 
well. Normally playing football in various 
clubs scattered in the whole Poland, they 
have a chance to admire their idols on the 
pitch. As a matter of fact, seeing Robert 
Lewandowski scoring goals is appreciated 
not only by the youngest.

The VIP zone at the stadium is also excep-
tional. Lechia Gdansk Prestige Club prepares 
a particularly ceremonial decoration and the 
most refined menu satisfying its unique gue-
sts, as well as hires the most beautiful hostes-
ses particularly for national team matches. 
Such an important event attracts many 
people from the worlds of culture and busi-
ness to the stadium. Apart from guests from 
Tri-City, business seats are often occupied by 
visitors from Warsaw and the whole Poland. 
We can frequently see faces known from TV 
in the corridors at the stadium.

Regular visitors and lessees of boxes and 
business seats at PGE ARENA already know 
that Lechia Gdansk Prestige Club offers exc-
lusive conditions excellent for both celebra-
ting sport events and establishing business 
relations. There are seats for 1383 guests in 
the restaurant and in the VIP stand plus 496 
seats more in 40 boxes located at the upper 
levels of the stadium, where guests often 
gather by live cooking stands in relaxation 
zones located near the boxes. One floor 
below, the main restaurant is teeming with 
life during not only match intervals but also 
long before the game and after the final 
whistle. Because VIP guests come to the 
stadium already two hours before the game 
and can enjoy their time at PGE ARENA also 
two hours after the match. And all this time 
they have an unlimited access to food and 
beverages.

Dishes served at PGE ARENA are famous 
for their excellent taste. Awarded the title of 
the Best Chef in Gdansk in 2013, the head 

chef at the stadium makes his best to prepa-
re particularly attractive menus for national 
team matches. On 6 June, during the match 
between Poland and Lithuania, supporters 
watching the game from the VIP zone will 
have a chance to satisfy their palates with, 
among others:

COLD APPETIZERS, INCLUDING:
• Smoked salmon marinated with fresh 

herbs
• Plaice terrine with shrimps in carrots
• Plate of cheeses with pear jam and 

cranberries
• Pork loin stuffed with apples and roasted 

in mustard
• Duck galantine with dried fruit, nuts and 

bacon in oranges
• Selection of bread, butter

WIDE SELECTION OF BUFFET SALADS:
• Salad with grilled chicken, croutons and 

Caesar sauce
• Crispy lettuce salad with marinated 

olives and feta
• Salad with cherry tomatoes, mozzarella 

balls and fresh basil
• Polish potato salad with pickled cucum-

bers and mayonnaise

HOT BUFFET SERVING:
• Lithuanian kolduny stuffed with mutton 

in fresh marjoram aroma served in 
borsht

• Lithuanian cepelinai stuffed with lamb 
and butter

• Stewed tench in dill cream à la Lvov
• Roasted duck’s thigh in cranberry sauce
• Mini potatoes baked with herbs
• Potato dumplings fried in butter
• Red cabbage with grapes stewed in wine

AND LIVE COOKING DISHES:
• Shrimps flambéed with Asian vegetables 

and mussels stewed in dill sauce 



Ma być przede wszystkim lokalnie, 
zdrowo i ciekawie. To główne trendy, 
którymi kierują się organizatorzy 
konferencji i innych spotkań biznesowych 
opracowując wraz z firmami cateringowymi 
i szefami kuchni menu na dany event.
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Członkowie międzynarodowych stowarzy-
szeń i korporacji uczestnicząc w kongresach, 
konferencjach, sympozjach podróżują po 
całym świecie. Nawiązują nowe kontakty, 
zdobywają wiedzę, poznają miejscową kultu-
rę i oczywiście kuchnię, która jest jej ważnym 
elementem. Odkrywanie nowych smaków, 
łączenie pozornie niepasujących składników 
(np. podczas popularnego live cookingu) 
pobudza ciekawość, wyzwala mnóstwo 
pozytywnej energii i integruje uczestników 
konferencji.

LOKALNIE I NOWOCZEŚNIE
Uczestnicy spotkań biznesowych coraz 
częściej doceniają obecność w menu 

regionalnych produktów od miejscowych 
producentów. Lokalne przysmaki przygoto-
wane i podane w nowoczesny sposób nie tyl-
ko świetnie smakują, ale również prezentują 
(co szczególnie ważne, kiedy uczestnikami 
spotkania są w większości kobiety). Sami 
coraz bardziej doceniamy lokalną kuchnię 
i chcemy się nią pochwalić również przed 
gośćmi odwiedzającymi Gdańsk i Pomorze, 
czego dowodem jest bardzo ciekawy pro-
gram Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej „Gdańsk Pomorskie Culinary 
Prestige”.

ZDROWO I ZRÓŻNICOWANIE
Coraz więcej osób przywiązuje szczególną 
wagę do swojego zdrowia i samopoczu-
cia, a co za tym idzie również codziennej 
diety. Nie chcą z niej rezygnować podczas 
zagranicznego wyjazdu, dlatego oczekują, 
również podczas konferencji, zróżnico-
wanego menu, w którym znajdą coś dla 
siebie. Dania wegetariańskie i wegańskie, 
niskokaloryczne, bezglutenowe, dla diabe-
tyków – menu każdej konferencji powinno 
uwzględniać potrzeby jej uczestników. 

ELEGANCKO I PROSTO
Równie ważna jak jakość i oryginalność 
podawanych potraw jest scenografia. 
Zastawa, dekoracja stołów, obsługa kelner-
ska – znaczenie ma każdy szczegół. Ma być 
prosto, ale elegancko. Jeżeli chcemy nieco 
bardziej puścić wodze wyobraźni skupmy 
się na jednym przewodnim temacie.

Nie zapominajmy również o wszechobec-
nej chęci dzielenia się wszystkim co robimy 
(również tym, co jemy) z innymi przy 
wykorzystaniu mediów społecznościowych. 
Tzw. Instafood to jeden z najbardziej aktu-
alnych trendów, o czym świadczy 86,5 mln 
wpisów z hashtagiem #food na Instagramie! 
Pozwólmy uczestnikom konferencji, szko-
lenia na odrobinę zabawy! Jeżeli do tego 
przerwę kawową zorganizujemy przy wyko-
rzystaniu modnych ostatnio food tracków 
serwujących różne rodzaje kuchni, udany 
networking mamy zapewniony. 

E N G L I S H T E X T

TASTY BUSINESS 
MEETINGS
It has to be most of all local, healthy 
and interesting. These are the main 
trends governing conference and 
meeting organizers who prepare 
menus for a given event in cooperation 
with catering companies and chefs.

To take part in conventions, conferences 
and symposia, members of international 
associations and corporations travel around 
the whole world. They establish new relations, 
acquire knowledge, as well as learn local 
cultures together with one of their most im-
portant elements, cuisine. Discovering new 
tastes and combining seemingly disparate 
ingredients (e.g. during the popular live cook-
ing) awaken curiosity, give plenty of positive 
energy and integrate conference participants.

LOCAL AND MODERN
Participants in business meetings increasing-
ly often appreciate it if menus include region-
al products from local producers. Prepared 
and served in a modern way, local delicacies 
not only taste but also look wonderful (which 
is especially important when women out-
number men at the meeting). Moreover, we 
ourselves value local cuisine much more now 
and want visitors to Gdansk and Pomerania 
appreciate it as well, which is proved by a 
very interesting programme prepared by 
Pomorskie Tourist Board and called “Gdansk 
Pomorskie Culinary Prestige”.

HEALTHY AND DIVERSE
More and more people attach considerable 
weight to their health and well-being, and as 
a result also to their everyday diet. They do 
not want to resign from healthy food on their 
foreign trips and, during conferences, expect 
diverse menus offering something for them-
selves, too. Vegetarian and vegan, low-calorie, 
gluten-free or diabetic dishes – menus at con-
ferences should take into consideration their 
participants’ needs.

ELEGANT AND SIMPLE

Setting is equally important as the quality 
of dishes served during events and their 
originality. Tableware, decorations, wait-
ers’ service – every tiny detail is extremely 
significant. It has to be simple but elegant. 
If you want to give free rein to your imagi-
nation, focus on one leitmotif.

And do not forget about the omnipres-
ent need to share everything we do (and 
eat) with others by means of social media. 
The so-called Instafood is currently one of 
the most popular trends, which is shown 
for example by 86.5 million posts includ-
ing the hashtag #food on Instagram. Let 
conference or training participants have 
some fun! And if you decide to organize a 
coffee break with the use of recently fash-
ionable food tracks serving various types 
of cuisine, you can count on successful 
networking. 

SMACZNE  
SPOTKANIA 
BIZNESOWE

ANNA GÓRSKA

Prezes zarządu Gdańskiej  
Organizacji Turystycznej
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WAKACJE  
ŻYCIA

Nastoletnie rekiny biznesu po raz kolejny zaatakują podczas 
„Gdańsk Business Week”. Spraw, aby Twoje dziecko uwierzyło, 

że marzenia się spełniają i wykrzyczało: „Yes, I can!”.

TEKST
Źródło: Inkubator Starter

ZDJĘCIA
Źródło: Inkubator Starter

C
hyba każdemu z nas 
zdarzyło się zwątpić 
w swoje siły i umiejętności, 
gdy po raz czwarty 
próbowaliśmy rozwiązać 
zadanie lub napotykaliśmy 

kolejny zakręt na drodze do upragnionego 
celu. Jednak mimo pojawiających się 
przeszkód, warto próbować nadal, a tym 
samym pokazać innym, że najważniejszy-
mi wyznacznikami sukcesu są wytrwałość 
i wiara w siebie. Właśnie w taki sposób 
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER wraz z Urzędem Miasta Gdańsk 
oraz Foundation for Private Enterprise 
Education zachęcają nastolatków do 
wzięcia udziału w wakacyjnym, 

międzynarodowym projekcie „Gdańsk 
Business Week”, który dedykowany jest 
młodym między 15 a 19 rokiem życia.

Co wyróżnia „Gdańsk Business Week” 
spośród innych projektów tego typu? 
– Przede wszystkim idea. Nie dajemy 
gotowych rozwiązań, tylko wskazujemy 
ścieżki, które pomagają w osiągnięciu wy-
marzonego celu. Inspirujemy, motywuje-
my i uczymy – mówi Małgorzata Jasnoch, 
CEO STARTER. W ciągu jednego tygodnia 
uczestnicy biorą udział w bloku zajęć pro-
wadzonych przez topowych menedżerów 
z USA, podczas których doskonalą techniki 
komunikacyjne i negocjacyjne, tworzą 
własną firmę i walczą o jej przetrwanie, pla-
nują, tworzą strategie marketingowe, uczą 

się pracy w zespole. Młodzi ludzie wezmą 
również udział w ICT Day, w ramach które-
go odwiedzą partnera projektu – Gdański 
Park Naukowo-Technologiczny należący do 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz Inkubator STARTER – siedzibę organi-
zatora. Będzie to dla nich okazja, aby spo-
tkać się z przedstawicielami lokalnego biz-
nesu z branży ICT. Jednym z ważniejszych 
założeń projektu jest komunikacja w języku 
angielskim pod okiem doświadczonych 
nauczycieli, którzy wspierają uczestników 
i pomagają przełamać często towarzyszącą 
młodym ludziom barierę językową.

„Gdańsk Business Week” bazuje 
na amerykańskiej licencji programu 
„Washington Business Week”, który 

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 82

 Chwila relaksu : 
warsztaty  
z jogi śmiechu 
w Inkubatorze 
Starter.
FOT. GRAŻYNA TARWID

ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATOR : PARTNERZY SREBRNI :
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w Stanach Zjednoczonych w ciągu 35 lat 
ukończyło 50 000 absolwentów. 

– W ubiegłym roku podczas „Gdańsk 
Business Week” uczestnicy spotkali się 
z mentorami z firm: Boeing, Microsoft, 
Young Digital Planet, Intel. Również 
w tym roku młodzi przedsiębiorcy mogą 
liczyć na porządną dawkę wiedzy i in-
spiracji, którą podzielą się z nimi goście 
zaproszeni ze świata biznesu – dodaje 
Małgorzata Jasnoch.

Przygoda, integracja, rozwój kompe-
tencji miękkich i języka angielskiego, 
ogromna dawka wiedzy biznesowej, po-
znanie ciekawych ludzi z lokalnego oraz 
amerykańskiego biznesu, budowanie po-
czucia unikalności i sprawczości u młode-
go człowieka w drodze do własnego sukce-
su, amerykański duch niekończących się 
możliwości – tak najkrócej można okre-
ślić charakter projektu „Gdańsk Business 
Week”. Rekrutacja do tegorocznej edycji 
programu rozpocznie się 20 maja i potrwa 
do 12 czerwca. Koszt udziału w projekcie 
to 250 zł.

A co, jeśli nie „Gdańsk Business Week”? 
STARTER to kolebka przedsiębiorczości 
dla młodych ludzi. Tutaj podczas olimpiady 
technologicznej „SoBaTo – Southern Baltic 

TechnOlimpics” znajdzie dla siebie pole do 
popisu młodzież zainteresowana nowymi 
technologiami. Podczas dnia pełnego 
emocji i rywalizacji, uczestnicy mogą 
skonstruować most, wyprodukować prąd 
z ziemniaka czy nauczyć się konwertowa-
nia binarnego! Najlepsi zostają nagrodzeni, 
a w przyszłości mają szansę na staż bądź 
zatrudnienie w jednej z firm technologicz-
nych. Dla młodszych, STARTER przygo-
tował „DIY Youth Generation”, podczas 
którego mogą oni stawić czoło wyzwaniu 
kodowania z wykorzystaniem Arduino, 
a podczas zajęć „Działam Twórczo” w języ-
ku Scratch, na który wciąż brakuje miejsca 
w programach szkolnych. Zajęcia odbywają 
się w duchu Do It Yourself – zrób to sam – 
oraz Edutainment – połączenia rozrywki 
ze skutecznym nauczaniem. W tym roku 
rozpoczęła się również II edycja projektu 
„In Business”, kierowanego do gdańskich 
szkół, polegającego na organizacji lekcji 
przedsiębiorczości, które są okazją do spo-
tkania gdańskich przedsiębiorców.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER to jedyne miejsce na Pomorzu, 
które jednocześnie oferuje przestrzeń, wie-
dzę i networking, i jest poświęcone w 100% 
rozwijaniu i wspieraniu przedsiębiorczości 

„Gdańsk Business 
Week” bazuje na ame-
rykańskiej licencji pro-

gramu „Washington 
Business Week”, 
który w Stanach 

Zjednoczonych w cią-
gu 35 lat ukończyło  

50 000 absolwentów. 

PARTNERZY:

 CEO Startera – Małgorzata Jasnoch 
podczas Trade Show – finału projektu
FOT. GRAŻYNA TARWID

 Gdańsk Business 
Week – yes, we can!
FOT. FOTOGRAFIA-TROJMIASTO.PL

Young Digital Planet – aktualne logo
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wśród trójmiejskiej społeczności. Więcej 
informacji znajdziecie na:  
www.inkubatorstarter.pl oraz na stronie 
projektu www.gdanskbusinessweek.pl 

KONTAKT PRASOWY:
Magdalena Smolak
m.smolak@inkubatorstarter.pl
tel. 661341069
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HOLIDAY  
OF A LIFETIME
Teenage business sharks are 
going to attack once again during 
Gdansk Business Week. Make your 
child believe that dreams come 
true and shout: “Yes, I can!”.

Probably all of us have experienced mo-
ments of self-doubt when we tried to solve 
a problem for the fourth time or came 
across another turn on our way to success. 
But despite all obstacles, it is worth trying 
once again and showing others that suc-
cess is mainly attributed to persistence 
and self-confidence. This is exactly how 
Gdansk Business Incubator STARTER 
together with the City Hall of Gdansk and 
the Foundation for Private Enterprise 
Education encourage teenagers to take 
part in the international summer project 
Gdansk Business Week addressed to 
young people aged 15–19.

What does exactly make Gdansk 
Business Week different from other sim-
ilar projects? “Most of all its idea. We do 
not propose complete solutions but only 
show the means of achieving the desired 
aim. We inspire, motivate and teach,” says 
Małgorzata Jasnoch, CEO at STARTER. 
For a week, participants in the project 
take part in a series of classes run by top 
managers from USA, during which they 
develop their communication and negoti-
ating skills, create their own companies 
and fight for their survival, plan, devise 
marketing strategies and learn team work. 
Young people will also take part in the 
ICT Day and visit Gdansk Science and 
Technology Park, the partner to the pro-
ject belonging to the Pomeranian Special 
Economic Zone, and Incubator STARTER 
, the organizer’s office. It will give them 
a chance to meet the representatives of lo-
cal companies operating in the business of 
information and communications. One of 
the most important features of the project 
is communication in English under the 
tutelage of experienced teachers, who sup-
port the participants and help them break 
the language barrier they often face.

Gdansk Business Week is based on 
Washington Business Week, the American 
edition of the program, which was complet-
ed by 50,000 teenagers in the last 35 years.

“Last year, the participants in Gdansk 
Business Week met mentors from the 
following companies: Boeing, Microsoft, 
Young Digital Planet and Intel. This year, 
young entrepreneurs can count on a large 
dose of knowledge and inspirations deliv-
ered by guests from the world of business 

once again,” says Małgorzata Jasnoch.
Adventure, integration, development 

of soft skills and acquisition of English, 
a wealth of business knowledge, meetings 
with interesting people from the local and 
American business, building one’s sense 
of uniqueness and belief in their ability 
to influence their success, the American 
spirit of never-ending possibilities staying 
within one’s their reach – these are only 
some of the possible accurate descriptions 
of Gdansk Business Week. The registra-
tion for this year’s edition begins on 20 
May and lasts until 12 June. Participation 
in the project costs PLN 250.

What instead of Gdansk Business 
Week? STARTER is the cradle of entre-
preneurship for young people. Here, 
teenagers interested in new technologies 
can display their skills during the tech-
nology contest SoBaTo – Southern Baltic 
TechnOlimpics. This one day full of emo-
tions and competition gives them a chance 
to construct a bridge, produce electricity 
from a potato or learn binary conversion! 
The best contestants are rewarded and 
given a chance for future internship or 
employment in a technology company. 
STARTER has prepared also something 
for younger teenagers. During DIY Youth 
Generation they can face the challenge of 
programming in the Arduino environ-
ment, and during Act Creatively they use 
Scratch, a programming language still too 
uncommon in curricula at schools. The 
classes apply the ideas of Do It Yourself 
and Edutainment, a combination of 
entertainment and effective education. 
Moreover, the 2nd edition of In Business 
is organized this year. The program is 
addressed to schools from Gdansk and 
consists in organizing entrepreneurship 
classes offering students a chance to meet 
entrepreneurs from Gdansk.

Gdansk Business Incubator STARTER 
is the only place in Pomerania that offers 
space, knowledge and networking and at 
the same time is completely devoted to de-
veloping and supporting entrepreneurship 
in Tri-City. For more information see:  
www.inkubatorstarter.pl. and  
www.gdanskbusinessweek.pl 

PRESS CONTACT:
Magdalena Smolak
m.smolak@inkubatorstarter.pl
Phone no.: +48 661341069
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Czasy podręcznych wentylatorków czy otwierania okien w celu zrobienia 
przeciągu minęły bezpowrotnie. W nowoczesnych budynkach biurowych 
funkcjonują zaawansowane systemy klimatyzacyjne zapewniające 
komfort pracy nawet wtedy, gdy za oknami panuje upał.

BIURO NA KAŻDĄ POGODĘ

Oprócz biura wyposażonego w nowocze-
sne systemy klimatyzacyjne i elewacje 
o odpowiednich parametrach termicz-
nych, istotna jest sama jego lokalizacja 
w obrębie budynku, dlatego już na etapie 
wyboru biura należy zwrócić uwagę na 
kilka podstawowych zasad. – Podstawowe 
znaczenie ma to, z jakiej strony umiej-
scowione są okna. Lokalizacja od strony 
południowej czy południowo-zachodniej 
może powodować nadmiar światła latem, 
a co za tym idzie także wyższą temperaturę 
na powierzchniach biurowych – komen-
tuje Roman Sokołowski, główny inżynier 
w firmie Torus, będącej deweloperem 
m.in. kompleksu Alchemia w Gdańsku. 
Jeśli biuro umiejscowione jest od strony 
północno-wschodniej to ilość słońca (czas 
ekspozycji) jest relatywnie najmniejsza, 
co zwłaszcza latem może ułatwiać pracę, 
jednak w okresie jesienno-zimowym, 
wiązać się może z ograniczonym dostępem 
do światła. Zatem coś za coś. Parametry 
termiczne w sensie odczuwalnej komforto-
wej temperatury w miejscu pracy są jednak 
w dużej mierze podyktowane indywidu-
alnymi upodobaniami. Jedni lubią dużo 
słońca i ciepło, inni wręcz przeciwnie. 
Chodzi więc o to, by biuro zapewniało dość 
uniwersalne warunki i pewną elastyczność 
w ich tworzeniu, tak, by każdy pracownik 
mógł się czuć komfortowo i nie był naraża-
ny na ekstrema.

C
hoć na razie mały 
krokami, to jednak 
lato się zbliża, co już 
niedługo oznaczać 
będzie znacznie 
wyższe temperatury 
w ciągu dnia. Tak, jak 
dla pracowników, tak 

i dla systemów klimatyzacyjnych 
budynków biurowych upały stanowić będą 
poważne wyzwanie. Jak przetrwać takie 
ciepłe miesiące w biurze nie narażając się 
na dyskomfort pracy?

ENGLISH 
TEXT

STARTS AT 
PAGE 86

ŹRÓDŁO  
Torus

JAK PRZETRWAĆ 
CIEPŁE MIESIĄCE  
W BIURZE?



85

INWESTOR / INVESTOR

Otwarcie okna 
doprowadza też 

najczęściej do sy-
tuacji, w której nie 
jesteśmy w stanie 

jednoznacznie okre-
ślić, kiedy jest nam 
już wystarczająco 

komfortowo.

DOBIERZ ODPOWIEDNICH 
KOMPANÓW I UBIÓR

Choć może się to wydawać dość dziwne 
i być może w większości przypadków nie-
możliwe, warto starać się dobierać w grupy 
pracowników o podobnych upodobaniach 
i percepcji/wrażliwości temperaturowej. 
W takim gronie zawsze łatwiej się poro-
zumieć i ustalić czy jest za zimno, czy za 
ciepło. Jest to pewnego rodzaju utopia, ale 
to częste dylematy pracowników, którzy 
nie wiedzą co zrobić, gdy w kilkuosobowej 
grupie jednej osobie jest za zimno, drugiej 
za ciepło, trzeciej z kolei klimat w pomiesz-
czeniu odpowiada, a na ścianie do dyspozy-
cji jest tylko jeden nastawnik do regulacji 
temperatury. Następną ważną sprawą jest 
odpowiedni ubiór. Warto pamiętać, że zim-
ne powietrze z systemów klimatyzacyjnych 
zawsze koncentruje się przy podłodze. Do 
nowoczesnego, klimatyzowanego biura 
wskazane jest więc obuwie zamknięte 
i ubiory raczej z długim rękawem. Istotne 
jest też to, że w miarę jednolity typ ubioru 
osób przebywających w jednym pomiesz-
czeniu (np. długie rękawy), może być także 
pomocny w uzyskaniu zgodności przy 
tworzeniu dogodnych dla wszystkich wa-
runków temperaturowych.

KLIMATYZACJA  
NA 4 STRONY ŚWIATA

Kolejnym aspektem jest umiejętna obsługa 
i wykorzystanie technologii. Przy wyborze 
sterowania klimatyzacją zwrócić należy 
uwagę na konieczność podziału na strefy 
zgodnie ze stronami świata. Im więcej 
stref tym lepiej. – Takie rozwiązanie przy-
jęliśmy w naszych budynkach i zgodnie 
z obserwacjami ono się sprawdza. Każdy 
klimakonwektor stanowi mini strefę, 
a kilka urządzeń (maksymalnie 4) stanowi 
grupę, która ma wspólną korektę nastawy 
tzw. setpointu. Ma to ograniczyć możliwość 
ustawiania przez użytkowników różnych 

temperatur i doprowadzenia do sytuacji, 
w której w jednej części biura/strefy, ktoś 
ustawi temperaturę na poziomie 18 stopni, 
a w drugiej 25, ponieważ fizycznie jest to 
w zasadzie niemożliwe do zrównoważe-
nia. Ponadto, mogłoby to narazić firmę na 
spore straty energetyczne – dodaje Roman 

Sokołowski z firmy Torus. A sytuacja kom-
plikuje się jeszcze bardziej, gdy niektórych 
pracowników kusi otwieranie okien.

MIT OTWARTEGO OKNA

Na rynku widać obecnie trend, który umoż-
liwia nieco bardziej elastyczne podejście 
do komfortu, tym samym zapewnienie 
możliwości otwierania okien. Eksperci 
podkreślają jednak, że dla pracowników 
ma to głównie znaczenie psychologiczne. 
Obecnie w nowoczesnych budynkach 
biurowych systemy klimatyzacyjne w mo-
mencie otwarcia okna zostają automatycz-
nie wyłączone, co oznacza, że praktycznie 
tracimy możliwość sterowania klimatem 
wewnątrz biura. Jest to więc element zakłó-
cający prawidłową pracę urządzeń, a także 
optymalizację energetyczną. Otwarcie 
okna doprowadza też najczęściej do 
sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie jed-
noznacznie określić, kiedy jest nam już wy-
starczająco komfortowo. Innym, niemniej 
ważnym aspektem jest natomiast ilość 
i jakość powietrza. To, które tłoczone jest 
do budynku i filtrowane przez systemy rze-
czywiście może być dla człowieka w inny 
sposób odczuwalne, aniżeli dostarczane na 
powierzchnię biurową w wyniku otwarcia 
okna. Nie da się jednak jednoznacznie 
ocenić, które jest zdrowsze – filtrowane czy 
naturalne, zwłaszcza jeśli biurowiec po-
łożony jest przy ruchliwej ulicy. To, na co 
warto zwrócić szczególną uwagę, to ilość 
dostarczanego (tłoczonego) przez system 
powietrza. Minimum wynikające z norm to 
35 m3 wtłoczonego powietrza na godzinę 
na osobę, co oznacza, że przy dużej kon-
centracji pracowników systemy muszą być 
bardzo wydajne, aby zapewnić właściwy 



form a group with a common setpoint. This 
is aimed at eliminating the possibility of 
employees setting different temperatures 
in various parts of the building. Because 
it is physically impossible to balance the 
situation when someone sets the tempe-
rature at 18 degrees in one zone or part 
of the office and someone else sets it at 25 
degrees in another. Moreover, it could put 
the company at risk of making considera-
ble power losses,” says Roman Sokołowski 
from Torus. And the situation gets even 
more complicated when some employees 
are tempted to open windows.

THE OPEN WINDOW MYTH
We can currently observe a new trend 
on the market which consists in a more 
flexible attitude to comfort, namely the 
possibility of opening windows. But experts 
claim that such an option is valuable for 
employees mainly in terms of psychology. 
Nowadays, air conditioning systems in 
modern office buildings are automatical-
ly turned off when windows are opened, 
which means that we practically lose our 
chance to control the climate inside. So 
this actually disturbs smooth operation of 
devices and power optimization. What is 
more, opening windows often results in a 
situation when we are not able to determine 
precisely when we feel comfortable enough. 
The amount and quality of air is another 
equally important aspect. The air pressed 
in to the building and automatically filtered 
can in fact be perceived differently than 
the one flowing in through a window. But 
we cannot precisely assess which air – the 
filtered or the natural one – is healthier, 
especially when the building is located 
near a busy street. What we should pay 
particular attention to is the amount of air 
the system draws in. Standards require a 
minimum of 35 m3 of air drawn in per hour 
for one person, which means that with high 
employee concentration systems need to 
be very efficient to ensure proper work con-
ditions. “In Alchemia, we want the value 
of air drawn in by our air conditioning sys-
tems to considerably exceed the minimum 
required by norms to the value of 50 m3/h/
person, which should make a considerable 
difference. But to produce optimal effects, 
we need a detailed project analysis, heat 
gain calculations and good quality devices. 
Moreover, the whole system should be re-
asonably controlled, and its users should be 
willing to cooperate. This is definitely the 
best recipe for creating comfortable office 
work conditions during even the hottest 
days,” Roman Sokołowski adds. 

let in too much light in the summer, which 
means also higher temperatures in offices,” 
says Roman Sokołowski, Chief Engineer 
at Torus, the developer of, among others, 
Alchemia office complex in Gdansk. If 
office windows face north-east, the amount 
of light (and exposure time) is relatively 
smaller, which can facilitate work espe-
cially in summer. But the other side of the 
coin is that it can involve a limited access 
to light in the autumn-winter season. Still, 
individual preferences often decide on 
the technical parameters influencing the 
perceived comfortable temperature at a 
workplace. Some like much sun and hot, 
others just the opposite. So it is all about the 
office providing rather universal conditions 
and a certain measure of elasticity in their 
creation so that each employee can feel 
comfortable and avoid extremes.

Select the right company and clothing
Although it may seem quite strange and in 
most cases probably impossible, it is worth 
forming groups of employees sharing the 
same preferences and temperature percep-
tion/sensitivity. Such groups find it easier 
to communicate and decide whether it is 
too cold or too hot. It is in fact a utopia to 
some extent but actually employees often 
face such dilemmas and do not know what 
to do when they are a part of a larger group 
including one person who feels cold, one 
who feels hot and another one who finds the 
current climate in the room just perfect, 
while there is actually only one tempe-
rature adjuster on the wall. Appropriate 
clothing is another important issue. It is 
worth remembering that cold air from air 
conditioning systems always gathers at the 
floor. This is why full shoes and long-sleeved 
clothes are recommended for modern, 
air-conditioned offices. It is also important 
that similar clothing (for example long 
sleeves) among people gathered in one 
room is also helpful in agreeing about the 
most comfortable temperature conditions.

AIR CONDITIONING TO 
THE FOUR DIRECTIONS 
OF THE WORLD
Operating and making use of technologies 
is another key issue. While choosing how 
to control the air conditioning system, 
one has to take into account the necessary 
division according to the directions of the 
world. The more zones, the better. “We 
have adopted such a solution in our buildin-
gs, and our observations show that it works 
well. Every fan coil constitutes a mini-zone, 
and several such devices (maximally 4) 

komfort pracy. – W Alchemii zakładamy, 
że wartość dostarczanego przez systemy 
powietrza będzie znacznie przekraczać 
minimum wynikające z norm i osiągać 
wartość 50 m3/h/osobę, co powinno za-
pewnić odczuwalną różnicę. Optymalne 
efekty zapewnić może jednak dokładna 
analiza projektowa, obliczenia zysków cie-
pła i zastosowanie dobrej jakości urządzeń, 
a do tego rozsądne sterowanie całym sys-
temem i chętni do współpracy użytkowni-
cy. To zdecydowanie najlepszy przepis na 
stworzenie komfortowych warunków pracy 
w biurze podczas największych nawet upa-
łów – dodaje Roman Sokołowski. 

E N G L I S H T E X T

  
HOW DO WE SURVIVE 
HOT MONTHS INSIDE 
OFFICES?
The times of handy fans or windows 
opened to create draughts are 
long gone. Modern office buildings 
are equipped with advanced air 
conditioning systems ensuring 
comfortable work conditions even 
when it is scorching outside.

Though still quite slowly, summer is in 
fact approaching, which means that there 
are going to be much higher temperatures 
during the day soon. Heat raises a serious 
challenge for both employees and air 
conditioning systems at office buildings. 
How do we survive such hot months inside 
offices without exposing ourselves to 
discomfort?

OFFICE SUITABLE  
FOR ALL WEATHERS
Apart from modern air conditioning 
systems and elevations with appropriate 
technical parameters, the location of the 
office inside the building matters as well. 
This means that one should pay attention 
to several basic rules already when they 
choose their offices. “The direction the win-
dows face is of fundamental importance. 
South or south-west facing windows can 
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zero
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odprawy online,
nawet na 2 h

przed odlotem



Firmy zakładają i prowadzą kosztowne 
centra badawczo-rozwojowe, uczelnie 
tymczasem często bezskutecznie 
poszukują podmiotów, które zechcą 
skorzystać ze zgromadzonej przez nie 
wiedzy i nowoczesnych laboratoriów 
powstałych ze środków UE. Jedni 
nie mogą trafić do drugich. Teraz 
ma się to zmienić dzięki portalowi 
PON – Pomorska Oferta Naukowa.

Wydaje się, że z pozoru nie ma nic prostsze-
go – jest popyt, jest podaż, a więc powinien 
być i rynek. Okazuje się jednak, że przed-
siębiorcy i ludzie nauki mają problem ze 
skojarzeniem się nawzajem, zawodzi komu-
nikacja. Często firmy nawet nie wiedzą od 
czego zacząć, a uczelniana biurokracja nie 
pomaga. Odnalezienie właściwych eksper-
tów na uczelniach nie jest takie łatwe a zre-
zygnowani przedsiębiorcy często decydują 
się na droższe rozwiązania.

Naprzeciw im wyszedł Samorząd 
Województwa Pomorskiego. PON to 
platforma, która zawiera bazę firm i ich 
potrzeb, a z drugiej strony – listę lokalnych 
naukowców wraz ze specjalizacjami. 
Przedsiębiorca nie ma więc problemu ze 
znalezieniem eksperta, kiedy chce prze-
prowadzić konkretne badania. Z drugiej 
strony naukowcy mają możliwość zwró-
cenia się do partnera biznesowego w celu 
realizacji swojego projektu.

– Przedsiębiorcy często szybko się 
zniechęcają, jeśli nie znajdą tego, czego 
szukali. Testujemy różne narzędzia – 
sama baza, nawet najlepsza, to za mało. 
Dlatego w ramach projektu zatrudnili-
śmy czterech Agentów Innowacji, którzy 
aktywnie poszukują możliwych korzyści 
ze skojarzenia dwóch stron – mówi 
Karolina Lipińska, kierownik Referatu 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji 
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dzięki temu nie tylko po-
magamy tym, którzy zechcą szukać dzięki 
nam partnerów, ale też aktywnie szukamy 
najlepszych rozwiązań.

Stworzenie PON, niedługo dostępnego 
w swej pełnej funkcjonalności, jest inicjaty-
wą Samorządu Województwa Pomorskiego, 
realizowaną przy bliskiej współpracy 

Pracodawców Pomorza oraz spółki 
Innobaltica. Projekt „INNOpomorze”, 
elementem którego jest PON, finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

E N G L I S H T E X T

COMBINING BUSINESS 
WITH ACADEMIA
Companies establish and run costly 
research and development centres, 
while universities often search 
in vain for entities that would be 
willing to apply knowledge they 
have gained and use modern 
laboratories they have bought with 
EU funding. But they cannot find 
a way to one another. The situation 
is to change now thanks to the 
Pomeranian Educational Offer (PON).

It seems that nothing could be simpler: 
there is supply and demand so there 
should also be a market. But it turns out 
that entrepreneurs and universities find it 
difficult to even think about one another 
as a potential partner. What fails here is 
communication. Companies often do not 
know where to begin and face a barrier of 
university bureaucracy. Finding suitable 
experts at universities is not easy either, 
so resigned entrepreneurs decide to adopt 
more expensive solutions.

The Self-Government of Pomeranian 
Voivodeship has decided to help both 
groups. PON is an online platform to contain 
a database on companies and their needs 
on the one hand and a list of local scientists 
with their specializations on the other. As 
a result, it will be easy for entrepreneurs to 
find experts willing to conduct a specific re-
search, and scientists will have a chance to 
address a potential business partner to help 
them realize their projects.

“Entrepreneurs often become discour-
aged right away if they cannot find what they 
are looking for. We are testing various tools 
– the database itself is not enough, even if 
it was the best one possible. This is why we 
have involved four Innovation Agents in 
the project. They are actively searching for 
possibilities of benefits resulting from coop-
eration between both parties,” says Karolina 
Lipińska, director at the Office of Enterprise 
and Innovations Development, Department 
of Economic Development, Marshal’s Office 
of the Pomorskie Voivodeship. “This way we 
not only help those who would like to find 
partners with our assistance but also active-
ly search for the best solutions.”

The establishment of PON, which is going 
to be available in its full version soon, was in-
itiated by the Pomeranian Voivodeship Self-
Government in close cooperation with the 
Employers of Pomerania and the company 
Innobaltica. PON is a part of INNOpomorze, 
a larger project co-financed from the 
European Social Fund under the Human 
Capital Operational Programme. 

POŁĄCZYĆ BIZNES Z AKADEMIĄ
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Sierra Apartments is a new investment being built in the area 
of one of the most exclusive golf fields in Europe – Sierra Golf 
Club. The investment comprises four 2-storey buildings with 
a usable loft, completely with a basement in which there are 
altogether 104 residential premises. In each building there will be 
about 26 apartments with a different surface area and structure. 
Thanks to this differentiation, everyone can choose an apartment 
that optimally suits their needs and requirements. In the offer of 
Sierra Apartments there will be 1,2,3-room flats with an entresol 
or without it of a surface area from 35.9 to 64.8 m2 and an 
underground parking space. An underground parking area will 
also be available for residents and guests.

Sierra Apartments is also a dreamed place and proposal for those 
who treat golf like a natural duty. A possibility to rent gives an 
unlimited opportunities for advanced and beginner players. 
Everyone who plays or wants to play golf will be able to do it 
within our Center from very early hours until dusk. An added 
value is breakfast and morning coffee in the terrace with a view 
to the golf field, without a necessity to go there.

Sierra Apartments

Sierra Golf Club
World class golf in Poland

SIERRA GOLF CLUB
PĘTKOWICE
84-200 WEJHEROWO

PHONE +48 58 778 49 00
FAX +48 58 778 49 01
SIERRAGOLF@SIERRAGOLF.PL WWW.SIERRAGOLF.PL

ZDJĘCIA
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ROCZNICA  
JAK ŻADNA INNA

Amber Expo zostało wybrane na miejsce celebracji wielkiego lotniskowego 
święta. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obchodził bowiem 
nie jedną, ale trzy okrągłe rocznice. 40 lat temu gdańskie lotnisko 

przeniosło się z Zaspy do obecnej lokacji – Rębiechowa. Spółka w swojej 
obecnej formie rozpoczęła działalność dokładnie 20 lat później, przed 
10 laty z kolei nadano lotnisku jego dzisiejsze imię – Lecha Wałęsy. 

samolotowe. Zamiast spodziewanych 
stewardess i stewardów goście witali 
giermkowie, co zapowiadało klimat 
imprezy. W surowej i monumentalnej hali 
Amber Expo zbudowano bowiem scenę 
wraz ze średniowiecznymi dekoracjami.

Dla gości odtworzono, wraz z oryginal-
ną obsadą, nagradzany i uwielbiany przez 

zgromadzonych tłumnie ponad 800 osób. 
Jak na wydarzenie tej klasy przystało, 
wybrano równie godną lokalizację 
– Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 
Amber Expo. Już od samego wejścia 
organizatorzy dawali znać, że goście wezmą 
udział w wydarzeniu niezwykłym. Wejście 
odbywało się przez podstawione schody 

O
czywiście spodziewano 
się więc, że 
świętowanie, które 
miało miejsce 14 maja, 
nie będzie zwykłą 
firmową imprezą, 
jednak efekt przeszedł 
oczekiwania 

TEKST
Łukasz Tamkun

ZDJĘCIA
Źródło: Amber Expo
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original version. This time, the Knights of 
the Round Table were searching for a Holy 
Grail in the form of... an airport. Monks 
chanted names of airlines, and Arthur had 
to stage a musical about the airport. The 
play was also a chance to remind everyone 
of the most important events from the 
airport’s history, including the visit of Pope 
John Paul II or the landing of Air Force One 
with President of the United States George 
Bush on board. This optimistic version of 
the history included also a happy ending, 
when more than just one Holy Grail was 
found. There were enough golden cups to 
honour the most important figures for the 
history and development of the airport, 
including most of all Lech Wałęsa. But 
the event was not over yet. From a theatre 
AmberExpo was changed into a ballroom. 
Guests enjoyed themselves late into the 
night, dancing to live music and trying 
delicious catering prepared by Amber Side 
Restaurant.

Among those invited to the event were 
the most important figures connected 
with the region, airport and aviation, inc-
luding: European Commissioner Janusz 
Lewandowski, Marshal of Pomeranian 
Voivodeship Mieczysław Struk, Mayors 
of Gdansk, Sopot and Gdynia – Paweł 
Adamowicz, Jacek Karnowski and Wojciech 
Szczurek, as well as Michał Kaczmarczyk, 
Director of “Polish Airports” State 
Enterprise. The event was also attended by 
representatives of the following airlines: 
Eurolot, LOT, WizzAir and Lufthansa, and 
by companies cooperating with Gdansk 
Airport, for example Baltona, which runs 
duty-free shops at airports, or Bank Pekao 
providing credits for the airport’s huge 
investments. But it was Lech Walesa who 
was the most important guest. After all, the 
whole event was devoted also to him. 

E N G L I S H T E X T

  
ANNIVERSARY 
DIFFERENT THAN 
OTHERS
AmberExpo was chosen as the 
venue for the celebration of a huge 
airport holiday. Because Gdansk Lech 
Walesa Airport was celebrating three 
round anniversaries. 40 years ago, 
the airport in Gdansk moved from 
the district of Zaspa to its current 
location, Rębiechowo. The company 
in its present form began its activities 
precisely 20 years later, and 10 years 
ago, the airport was given its current 
name after Lech Walesa.

The organizers had certainly expected 
that the celebration taking place on 14 May 
would not be a typical company event, but 
the effect exceeded the expectations of 
more than 800 guests. As befits such an 
event, it had to be organized in a suitable 
place. This is why AmberExpo Exhibition 
and Convention Centre had been the one 
to be chosen. The organizers let the guests 
know that they were going to take part in 
a special event from its very beginning. 
The arrivals had to climb airport passenger 
stairs to enter the building, but instead of 
the expected flight attendants, they were 
greeted by squires, which announced the 
atmosphere of the party. As it turned out, 
the austere and monumental AmberExpo 
hall was equipped with a stage with me-
dieval decorations.

And all this to reproduce the award-
-winning and adored musical Spamalot. 
Although staged by the Music Theatre in 
Gdynia and featuring its original cast, 
the performance differed a bit from the 

publiczność musical „Spamalot” w zna-
komitym wykonaniu Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Tym razem jednak Rycerze 
Okrągłego Stołu poszukiwali Świętego 
Graala... lotniska, mnisi skandowali nazwy 
linii lotniczych, a Artur musiał wystawić 
musical o porcie lotniczym. Przy okazji 
przypomniano najważniejsze wydarzenia 
z życia portu lotniczego, jak wizytę papieża 
Jana Pawła II czy lądowanie sławnego Air 
Force One z prezydentem USA Georgem 
W. Bushem na pokładzie. Na koniec, w tej 
bardziej optymistycznej wersji historii 
udało się odnaleźć więcej niż jeden Święty 
Graal. Złotych pucharów starczyło aby uho-
norować najważniejsze dla historii i rozwoju 
portu lotniczego postaci z Lechem Wałęsą 
na czele. Na tym jednak impreza się nie 
skończyła, bowiem do późnej nocy goście 
bawili się przy muzyce na żywo i znakomi-
tym cateringu, zapewnionym przez restau-
rację Amber Side, a Amber Expo z teatralnej 
sceny zmieniło się w salę balową.

Wśród zaproszonych gości były najzna-
mienitsze postaci związanye z regionem, 
portami lotniczymi i awiacją. Wśród nich 
znaleźli się: Komisarz Komisji Europejskiej 
Janusz Lewandowski, Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, prezydenci miast Gdańska, Sopotu 
i Gdyni – Paweł Adamowicz, Jacek 
Karnowski i Wojciech Szczurek, a także 
Michał Kaczmarczyk, Naczelny Dyrektor 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze”. Nie zabrakło też przedstawicie-
li linii lotniczych Eurolot, LOT, WizzAir, 
Lufthansa i firm współpracujących z gdań-
skim lotniskiem, jak obsługująca sklepy 
wolnocłowe Baltona czy kredytujący impo-
nujące inwestycje lotniska bank PKO SA.  
Najważniejszą postacią był jednak Lech 
Wałęsa – w końcu to również jemu było po-
święcone całe to wydarzenie. 
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Polscy logistycy chyba nie mogli 
sobie wymarzyć lepszego położenia 
na mapie Europy. Nie dość, że na 
skrzyżowaniu starych jak nasza 
cywilizacja szlaków handlowych, 
to jeszcze nad morzem.

Morzem łatwiej

Zanim jeszcze władca Polan Mieszko I wpadł 
na pomysł zjednoczenia porozrzucanych na 
terenie dzisiejszej Polski plemion, maszero-
wali tędy nad Bałtyk po bursztyn Rzymianie. 
Dwa tysiące lat później Polska wciąż leży na 
skrzyżowaniu ważnych szlaków transporto-
wych i czerpie z tego korzyści.

Dziś to już nie bursztyn przyciąga do 
Polski spedytorów, a fakt, że przez nasz kraj 
jedzie się zarówno na trasach wschód-za-
chód, jak i północ-południe. Szczególnie 
interesujący i oferujący wiele możliwości 
jest ten drugi szlak. Chcąc bowiem trans-
portować towar choćby z krajów basenu 
śródziemnomorskiego np. do Skandynawii, 
warto przejechać przez Polskę. Co więcej 
– transport towaru nie musi się odbywać 
wyłącznie ciężarówkami, można skorzystać 
także z coraz bardziej rozbudowanej siatki 
połączeń kolejowych na linii północ-połu-
dnie. Ciekawą i przyszłościową, choć nieste-
ty zaniedbaną w Polsce opcją jest transport 
rzeczny – aby towary dostarczyć do portów 
w Szczecinie, Gdańsku czy Gdyni wystar-
czy spławić je Odrą lub Wisłą. Niestety, ta 
forma transportu jest w Polsce niepopular-
na ze względu na zaniedbane szlaki wodne.

Niemniej jednak istnienie polskich 
portów morskich i jednego oceanicznego 
sprawiają, że nasz kraj coraz wyraźniej 
zaznacza się na mapie nie tylko logistyków 
zajmujących się międzynarodową spedycją 
kołową, ale także morską. Bałtyk jest naj-
prostszą i najoczywistszą drogą do krajów 
Skandynawii, ale także choćby do Estonii, 
Litwy, Łotwy. Przy pomocy kontenerow-
ców można za jednym zamachem prze-
wieźć znacznie więcej towaru, co ogranicza 
udział kierowców i ciężarówek, których 
zadaniem może być jedynie dostarczenie 
towaru do jednego portu i odebranie w dru-
gim. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
poszczególne przedsiębiorstwa organizują 

kompleksowy transport, łącznie ze spe-
dycją morską oraz dostarczeniem towaru 
do portu i odbiorem w drugim porcie. 
Co więcej, oferują również możliwość 
magazynowania towarów, również tych 
delikadnych – jak kwiaty czy żywność – 
w odpowiednich warunkach. Jedną z ta-
kich firm jest Grupa OMEGA Pilzno, która 
– choć jej główna siedziba zlokalizowana 
jest na Podkarpaciu – posiada w Gdyni 
własną Agencję Celno-Portową, zajmującą 
się właśnie transportem morskim z portu 
w Gdyni. Jednocześnie firma posiada tak-
że liczne powierzchnie magazynowe oraz 
rozbudowany tabor ciężarówek, dzięki któ-
rym oferuje kompletne usługi logistyczne 
na terenie całego kontynentu. 

Agencja Celno-Portowa Gdynia 

ul. Janka Wiśniewskiego 31/18
81-156 Gdynia
Tel/fax: 0048 58 621 36 84
Tel.: 0048 58 621 36 85
e-mail: kontenery@omega-pilzno.com.pl

E N G L I S H T E X T

EASIER BY SEA
Polish logisticians could not have imagined 
a better position on the map of Europe. Not 
only are they located at the intersection of 
trading routes old like our civilisation, but 
they have access to the sea as well.

Romans were marching across our lands 
to the Baltic for amber long before the first 
ruler of our country decided to unite tribes 
scattered around today’s Poland. Two tho-
usand years later, Poland still remains at 
the intersection of important transporta-
tion routes and derives benefits from such 
a position.

But today it is not amber that attracts 
forwarders to Poland, but the fact that 
one crosses our country on the way from 
both East to West and North to South. The 
second, more interesting route opens up 
many possibilities. Because if we want to 
carry goods from, say, the Mediterranean 
Basin countries to for example 
Scandinavia, it is worth travelling across 
Poland. Moreover, goods do not necessarily 
have to be transported by trucks. One can 
also use a well-developed network of rail 
links joining the North with the South. 
River transport is also an interesting, 
though unfortunately neglected, solution. 
In order to have one’s goods delivered 
to the port in Szczecin or Gdansk, they 
could simply float them down the Oder or 
Vistula. But because waterways are not ta-
ken proper care of, this means of transport 
is not exactly popular in Poland.

Still, the existence of Polish seaports 
and one ocean port makes our country 
more and more visible on the map for 
logisticians operating in international road 
and sea freight. The Baltic is the easiest 
and the most obvious way to Scandinavian 
countries but also to Estonia, Lithuania 
and Latvia. Containerships make it possi-
ble to carry much more goods at one ago, 
which reduces the involvement of drivers 
and trucks, whose tasks would be limited 
to delivering the goods to one port and 
collecting them in the other. It is worth 
mentioning here that there are companies 
offering comprehensive transportation 
services, including sea forwarding and 
transporting goods to and from ports. 
What is more, they offer the possibility 
of storing even fragile goods, such as 
flowers or food, in appropriate conditions. 
One of such companies is OMEGA Pilzno 
Group. Although its head office is located 
in the Podkarpackie Region, it has its 
own Customs and Port Agency in Gdynia, 
which arranges sea transport from the port 
in the city. At the same time, the Company 
has a lot of storage space and a well-deve-
loped fleet of trucks, all of which makes 
it possible for Omega Pilzno to offer com-
prehensive logistic services in the whole 
continent.

Gdynia Customs and Port Agency 
 
Janka Wiśniewskiego 31/18
81-156 Gdynia
Tel/fax: 0048 58 621 36 84
Tel.: 0048 58 621 36 85
e-mail: kontenery@omega-pilzno.com.pl

TEKST
Jakub Milszewski
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Jeśli ta technologia  
spełni nadzieje, powstanie 
branża, w której warto 
szukać pracy.

▶▶Nowy rynek, nowe szanse. Nasi producenci drukarek 3D walczą, by je wykorzystać.

▶▶Na razie najlepsze perspektywy daje im zagranica. „W Polsce jest pewien problem”.

Znaczenie pingwina Blondasa dla polskiej 
branży druku 3D trudno przecenić. Ptak 
z  warszawskiego zoo, który w  połowie marca 
stracił – najpewniej w  wyniku jakiejś utarcz-
ki – pokaźną część dzioba, stał się na moment 
w  kraju prawdziwym bohaterem mediów. 
Nie z  powodu kontuzji, lecz sposobu, w  jaki 
weterynarze próbują mu pomóc. W  świat 
poszła bowiem informacja, że proteza pin-
gwiniego dzioba zostanie wydrukowana na 
drukarce 3D. I  to przez polską firmę Omni3D 
z  Poznania. 

Do ekscytacji mediów takimi fajerwer-
kami (ostatnio można było przeczytać nawet 
o  planach wydrukowania w   3D całego bu-
dynku w  blisko 20 godz.) specjaliści z  bran-
ży podchodzą niekiedy z  ironią. Niemniej 
to dzięki temu technologia druku 3D zyskuje 
rozgłos i  przyciąga uwagę inwestorów, któ-
rzy na świecie szybko stają się entuzjastami 
drukowanej rzeczywistości. A  to daje szansę 
walki o  ten rodzący się rynek młodym fir-
mom – także w  Polsce.

O  olsztyńskiej spółce Zortrax po raz 
pierwszy można było szerzej usłyszeć, gdy 
w  zeszłym roku zgromadziła poprzez amery-
kański portal crowdfundingowy Kickstarter 
prawie 180 tys. dol. Drugi raz – w  tym roku, 
kiedy zawarła umowę na dostarczenie 5 tys. 
swoich drukarek 3D koncernowi kompute-
rowemu Dell (licząc po cenie katalogowej, 
wartość kontraktu szacowano na ponad 34 
mln zł). A  w  ostatnich tygodniach pozy-

skała na rozwój ponad 6 mln zł z  emisji ob-
ligacji. Zortrax nie podaje spodziewanego na 
ten rok poziomu przychodów, mówi jednak, 
że na czysto spodziewa się zarobić ok. 8 mln 
zł. Wspomina o  wejściu na NewConnect, 
a  później na giełdę. 

– To jedyna polska firma, która już obec-
nie generuje sprzedaż na poważnym pozio-
mie i  cały czas ją rozwija – uważa Paweł Ślu-
sarczyk, twórca branżowego 
portalu Centrumdruku3D.
pl. – Inwestorzy w  nią wie-
rzą. Za chwilę będzie jednym 
z  kluczowych graczy na ryn-
ku druku 3D na świecie. Albo 
wejdzie do pierwszej piąt-
ki tego typu firm, albo ktoś 
z  czołówki ich wykupi – prze-
widuje Ślusarczyk. Graczy, 
którzy mają już doświadczenie i  przyczółki 
w  biznesie, jest jednak w  Polsce więcej. Po-
znańska spółka Omni3D – ta od dziobu pin-
gwina – spodziewa się w  tym roku przycho-
dów rzędu 5 mln zł (przy sprzedaży 400–500 
sztuk urządzeń i  założeniu, że ich średnia 
cena to 10 tys. zł). – Szacujemy swój kwotowy 

udział w  polskim rynku drukarek 3D na 40 
proc. – mówi Konrad Sierzputowski, założy-
ciel i  szef Omni3D. Ambitne plany deklaruje 
też wrocławska spółka ZMorph, która mie-
sięcznie produkuje kilkadziesiąt drukarek 3D. 
Firma wynajęła agencję PR i  zapowiada teraz 
niepubliczną emisję akcji skierowaną do in-
westorów prywatnych (tzw. pre–IPO). Chce 
z  niej pozyskać kilka mln zł. Dalszym punk-

tem programu ma być debiut na 
alternatywnym rynku AIM 
w  Londynie. 

Analitycy Goldman 
Sachs wymienili druk 3D 
wśród najważniejszych tren-
dów technologicznych tego 
roku. Przedsiębiorców chcą-
cych spróbować sił na rodzą-
cym się rynku będzie więc 

przybywać. W  połowie kwietnia konkurs na 
najlepszy studencki start–up („Odkrycie ryn-
ku 2014” pod patronatem „Rzeczpospolitej”) 
wygrała spółka Pirx 3D założona przez stu-
dentów z  UJ i  AGH. Ale branża kusi nie tyl-
ko młodych. Produkcję drukarek 3D zaczęła 
niedawno duża fabryka Flextronics w  Tcze-
wie. Na zlecenie duńskiej firmy (o  nieujaw-
nionej nazwie) powstaje tam elektronika pro-
duktów, obudowy i  metalowe elementy do 
urządzeń. 

Mimo fascynacji drukiem 3D prognoz 
rozwoju tego rynku w  Polsce nie ma. Nie 
bada go ani GfK, ani IDC Polska, ani Zwią-

Polska
w druku

Nasz kraj mieści się 
w pierwszej dziesiątce 
producentów takich 
urządzeń na świecie.



linie produkcyjne – tłumaczy Ślusarczyk. – 
W  efekcie np. Zortrax jest znacznie bardziej 
znany w  USA, Azji i  Europie Zachodniej niż 
u  nas, gdzie traktuje się go jak niewielką fir-
mę z  Olsztyna prowadzącą ciekawą działal-
ność – dodaje.

– Lokalizacja jest drugorzędna. Liczy się 
umiejętność odnalezienia swojego mode-
lu biznesowego – uważa Karolina Bołądź, 
udziałowiec z  Zortraxu. Dodaje jednak, że 
choć jej firma widzi stały wzrost zaintereso-
wania tą technologią w  kraju, to podstawą jej 
działalności jest eksport.

Inaczej to wygląda w  przypadku 
Omni3D. 80 proc. jej produkcji (która w  tym 
roku sięgnie w  Omni3D 400–500 urzą-
dzeń) trafia na rynek krajowy. – Obsługuje-
my głównie architektów, wszelkiego rodzaju 
firmy produkcyjne oraz np. jubilerów – mówi 
Sierzputowski. Biura architektoniczne dru-
kują w  3D makiety swoich projektów. Jubile-
rzy – biżuterię. W  3D drukuje się precyzyjnie 
uformowane np. z  żywicy formy, w  któ-
re potem są wylewane kruszce. – Ostat-

zek Importerów i  Producentów Sprzętu 
Elektrycznego i  Elektronicznego. – Biorąc 
pod uwagę, że sam Zortrax zrealizuje w  tym 
roku zamówienie dla Della na 5 tys. druka-
rek, cały rynek produkcji takich urządzeń 
można tu pewnie ocenić na powyżej 10 tys. 
drukarek rocznie – obstawia Maciej Kabat, 
główny analityk Domu Maklerskiego Invista. 
– Za wcześnie jednak na poważne szacowanie 
jego wartości – zastrzega. Podobnie widzi to 
Przemysław Jaworski, prezes spółki ZMorph. 
Uważa on, że drukarek 3D może powstać 
w  Polsce w  tym roku 10–20 tys.

– Polska nie jest potentatem, ale mieści 
się w  pierwszej 10 producentów światowych. 
Czołówka to USA i  Holandia. W  2011 roku 
na świecie wyprodukowano ok. 25 tys. takich 
urządzeń. Tyle samo będzie wytwarzanych 
tylko u  nas w  kraju za blisko trzy lata – pro-
gnozuje z  kolei Sierzputowski.

– Z  Polską jest pewien problem – mówi 
Paweł Ślusarczyk. Drukarki 3D naszych firm 
umożliwiają głównie produkcję z  plastiku 
i  stosowane są w  przemyśle do tzw. szybkie-
go prototypowania – dzięki nim inżyniero-
wie mogą szybko wizualizować projektowany 
element. Po to właśnie Dell zamówił drukar-
ki w  Zortraxie. – Te urządzenia są przede 
wszystkim wykorzystywane przez projektan-
tów w  działach R&D na zasadzie „szkicow-
nika”. Ale duże koncerny zazwyczaj lokują 
w  Polsce nie działy badań i  rozwoju, lecz 

Zortrax zasłynął, gdy koncern Dell 
zamówił u niego  

5 tys. drukarek 3D. Na zdjęciu 
Rafał Tomasiak, szef firmy,  

i Karolina Bołądź, udziałowiec.

Konrad 
Sierzputowski, 

prezes Omni3D:  
– Zwykle zaczyna 

się od zamówienia 
jednej drukarki, ale 
potem widzimy, że 
klient rzeczywiście 
z niej korzysta, bo 
wraca do nas po 

materiały. 

Przemysław Jaworski, prezes 
ZMorphu:  

– Rynek jest bardzo pojemny, tylko 
firmy jeszcze obawiają się 

inwestować w taki sprzęt. Trzeba 
je trochę „poewangelizować”. 

Studenci z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i AGH, twórcy firmy 
Pirx 3D. W połowie kwietnia wygrali 

konkurs na najlepszy studencki 
start-up „Odkrycie rynku 2014", 

w którym startowało 40 firm.
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nio braliśmy udział 
w  przygotowaniu po-
kaźnej wielkości krzyża 
dla jednego z  biskupów. 
Wykonaliśmy wydruk 3D, 
z  którego później została 
zrobiona silikonowa for-
ma do odlewu krucyfiksu 
w  metalu – opowiada Sierz-
putowski. I  on przyznaje 
jednak, że polskie przed-
siębiorstwa kupują na razie 
zbyt mało drukarek 3D, by 
rynek mógł tu szybko rosnąć. 
– Chcemy więc zwiększać 
udział produkcji dla zagranicy 
i  zmierzać w  kierunku ryn-
ku medycznego. Mam na myśli 
drukowanie protez i  implantów kostnych – 
zapowiada.

Na rynek światowy nastawia się także 
ZMorph. – Głównie na projektantów, desi-
gnerów, artystów i  inżynierów, ale także na 
sektor, do którego nie kieruje się nasza kon-

kurencja. Mam na myśli dru-
karki do produkcji ciastek, 
czekoladek itp. oraz drukar-
ki do produkcji naczyń cera-
micznych – mówi Przemysław 
Jaworski. 

To jednak ciągle nic w  po-
równaniu z  tym, co już dzi-
siaj robią na drukarkach 3D 
Amerykanie, zwyczajowo 
pionierzy nowych technolo-
gii. – GE Aviation i  Airbus 

wykorzystują druk 3D w  metalu, z  tym że 
są to bardzo skomplikowane technologie. Za 
ich pomocą wykonuje się elementy silników 
lotniczych. Bardzo wytrzymałe i  jednocze-
śnie lekkie. Wykonanie ich z  takim samym 
skutkiem w  innej technologii jest niemożli-
we – mówi Paweł Ślusarczyk. A  jednocześnie 
panuje opinia, że przyszłość druku 3D to 
start–upy, małe i  średnie firmy, które za po-
mocą tej technologii mogą wdrażać i  testo-
wać nowe projekty, nie uruchamiając kosz-
townej produkcji przemysłowej. 

– Ta technologia ma dużą przyszłość, bo 
da się ją wykorzystywać w  wielu obszarach 
i  zastosowanie druku 3D może być bardzo 
szerokie – komentuje Maciej Kabat z  DM In-
vista. – Ale tak naprawdę trudno przewidzieć 
kierunek i  tempo jego rozwoju, co jest zwią-
zane głównie z  krótkim okresem istnienia tej 
branży.

Obecnie giganci to np. amerykańsko– 
–izraelski Stratasys, właściciel MakerBota. 
Miał w  2013 roku 484,4 mln dol. przychodów. 
Wprawdzie firma była prawie 27 mln dol. na 
minusie netto, ale w  tym roku spodziewa się 
już zysku i  przychodów rzędu 680 mln dol. 
Inni potentaci to amerykański 3DSystems 
– 513,4 mln dol. przychodów w  2013 roku 
i  44 mln dol. zysku netto (firma zakłada, że 
w  tym roku jej przychod53y wzrosną nawet 

Maciej Kabat uwa-
ża, że rynek może się 
rozwijać w  dwóch 
kierunkach – kiero-
wać swoje produkty 

do klientów instytucjonalnych albo do pry-
watnych. Ale na temat tego, czy drukarki 3D 
w  ogóle trafią do Kowalskiego, zdania są po-
dzielone. – Te urządzenia są jednak wciąż sto-
sunkowo drogie, a  poza tym szybko mogą się 
znudzić prywatnemu użytkownikowi. Raczej 
skłaniałbym się ku ich szerokiemu wykorzy-
staniu wśród klientów instytucjonalnych, np. 
we wszelkich biurach projektowych i  firmach 
produkcyjnych – przewiduje analityk.

Przemysław Jaworski z  firmy ZMorph 
swoje urządzenia nazywa „personalnymi fa-
brykami form”. – Są wielozadaniowe. Po wy-
mianie głowicy taki sprzęt można zmienić 
we frezarkę, która posłuży np. do wycina-
nia napisów – mówi. Jak dodaje, firma myśli 
już o  produkowaniu maszyn do drukowania 
nie tylko z  plastiku czy ceramiki, ale także 
z  metalu, m.in. dla przemysłu ciężkiego. – 
Nie chcemy zbyt wiele zdradzać, ale to byłaby 
drukarka zdolna do produkowania przedmio-
tów wielkości mebli – mówi. 

– Użytkownicy „domowi” liczą na niską 
cenę i  łatwość obsługi, a  drukarek 3D uży-
wają hobbystycznie, do produkowania zindy-
widualizowanych gadżetów, figurek czy wła-
snych projektów 3D – mówi Bołądź. Konrad 
Sierzputowski zaznacza, że dla prywatnego 
klienta problemem jest cena (zaczyna się od 
kilku tysięcy złotych) oraz obsługa. – Dru-
karek 3D nie obsługuje się tak jak tych dru-
kujących na papierze. Są pod tym względem 
raczej podobne do maszyn przemysłowych 
CNC [obrabiarek – red.] – mówi. 

Zdaniem Pawła Ślusarczyka wypromo-
wanie nazwy drukarka 3D było jednak mi-
strzowskim zabiegiem. – Gdyby nie to, wcale 
byśmy o  nich nie rozmawiali. Bo  
to nie są nowe rozwiązania. Druk 3D  
powstał w  połowie lat 80., a  pierwsze  
badania koncepcyjne nad tą technologią datu-
je się na lata 60. ubiegłego wieku!  
– wskazuje. I  dodaje: – W  przyszłości dru-
karka 3D będzie tak powszechna jak dziś np. 
kosiarka do trawy, którą teoretycznie może 
mieć każdy, ale w  praktyce – kupują tylko ci, 
którzy mają trawnik. Drukarka 3D może być 
bardzo przydatna do tworzenia rozmaitych 
elementów urządzeń lub przedmiotów użyt-
kowych. Ale jako zabawka szybko się znudzi.

——  Magdalena Lemańska
Jednym słowem: Analiz polskiego rynku 
drukarek 3D jeszcze nie ma. Ale i  producenci, 
i  inwestorzy wierzą w  jego wielką przyszłość. 

do 720 mln dol.), 
czy holenderskie 
firmy Ultimaker i  Shapeways. 

Maciej Kabat: – Biorąc pod uwagę bardzo 
wysokie wyceny akcji producentów drukarek 
3D notowanych na zagranicznych giełdach, 
można zauważyć, że inwestorzy zakładają 
znaczącą poprawę wyników. Stosunek ceny 
ich akcji do zysku [wskaźnik określający sto-
pień atrakcyjności akcji – red.] jest bardzo 
wyśrubowany. 

– Na czele są USA. Ale Europa szybko 
nadrabia zaległości i  staje się najprężniej roz-
wijającym się rynkiem drukarek 3D  
– mówi Karolina Bołądź z  Zortraxu. Jeśli 
ktoś chce wystartować w  tej branży, powi-
nien jednak mieć co najmniej kilka mln zł. – 
Spółki są głodne pieniędzy, bo znaczna część 
budżetu jest wykorzystywana na badania 
i  rozwój. My jako start–up mieliśmy zaled-
wie 650 tys. zł i  borykaliśmy się ze sporymi 
problemami. Dziś, żeby wyjść na nowe rynki 
i  tworzyć nowe produkty, poszukujemy ko-
lejnego inwestora – mówi Sierzputowski. 

– Jest wiele projektów drukarek 3D, które 
pomimo wysokiego poziomu finansowania 
poprzez crowdfunding, aniołów biznesu czy 
fundusze inwestycyjne nie odnoszą sukcesu – 
zastrzega Bołądź.  
– Na rynku zostają najlepsi.  

Jeśli druk 3D spełni nadzieje, stanie się 
sektorem, w  którym warto szukać pracy. 
– Specjalistów jest bardzo mało, sami szkoli-
my pracowników i  po kilku miesiącach sta-
ją się ekspertami – przyznaje Sierzputowski. 
Kierunek ukończonych studiów nie ma więk-
szego znaczenia.  
– Dobrze jednak, jeśli jest to wykształcenie 
związane z  wszelkiego rodzaju projektowa-
niem przestrzennym, np. architektura czy 
mechatronika – dodaje. 

Obiecujący jest 
rynek medyczny, 

zwłaszcza  
tworzenie protez  

i implantów 
kostnych. 

Dziób wydrukowany 
przez Omni3D jest 
zielony, bo to tylko 
próbka. Ostateczny 

wydruk będzie miał już 
właściwy kolor. 

„Najdziwniejszym 

naszym 

zamówieniem 

jest jak dotąd… 

dziób pingwina 

zlecony przez 

warszawskie 

zoo, kiedy 

ptakowi złamał 

się jego własny. 

Wydrukowaliśmy 

kilka dziobów 

i musimy teraz 

wybrany model 

skonsultować 

z weterynarzami”.
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Tyle tys. różnych drukarek 3D może (wg luźnych 
szacunków) powstać w tym roku w Polsce.

5
 

Mniej więcej takich 
przychodów 

spodziewa się w tym 
roku producent 

drukarek Omni3D  
z Poznania. 



zhciało wygrać samochód, kupowało się 
los na loterii, a  następnie liczyło na po-
zytywny efekt. Od przyszłego roku ama-
torom wygranych dojdzie jeszcze jedna 
możliwość zdobycia nagrody. Auto będzie 
można wygrać nie tylko w  konkursach 
organizowanych przez firmy, telewizje 
i  tabloidy, ale także przez… Ministerstwo 
Finansów. By wziąć w  nich udział, wy-
starczy zbierać paragony fiskalne, np. przy 
okazji zakupów w  sklepie, a  następnie 
przesłać je pod odpowiedni adres lub zare-
jestrować w  internecie.

Uruchomienie loterii, która już otrzy-
mała miano „paragonowej”, ministerstwo 
planuje od początku przyszłego roku. – 
Co miesiąc wśród odbierających para-
gony przy zakupach będzie losowany 
samochód osobowy – mówi Mate-
usz Szczurek, minister finansów. 
Auto ma być nie byle jakie 
– rodzinne. A  do puli na-
gród minister chce jesz-
cze dwa razy w  mie-
siącu dorzucać nagrody 
dodatkowe. Jakie? Tego 
jeszcze nie wiadomo, re-
sort zapewnia, że będą 

to było na Słowacji czy w  Grecji – rów-
nież polscy podatnicy zwrócą uwagę na 
to, że warto odbierać paragony – podsu-
mowuje Jacek Kapica. Minister Szczurek 
dodaje: „Rada UE zobowiązała Polskę do 
przedstawienia działań, które pozwolą na 
ograniczenie deficytu sektora finansów 
publicznych poniżej  

3 proc. PKB do 2015 roku. Loteria 
paragonowa jest jednym z  pomy-
słów na zrealizowanie tego celu”. 

Zagraniczne doświadczenia 
podpowiadają, że może to być 
dobra droga. Na Słowacji lote-
ria zwiększyła wpływy podatko-
we i  zachęciła rząd do obniżki 
VAT. Portugalia też wprowa-
dziła podobny manewr u  siebie. 
Loteria spotkała się z  ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony 
Portugalczyków, a  liczba wy-

danych paragonów wzrosła o  połowę. 
W  kwietniowym losowaniu udział 
wzięło 270 mln kuponów. Prawdopo-
dobieństwo wygranej graniczy więc 

z  cudem.
Ale posłowie z  Komisji Finansów  

kwitują uśmiechem pytanie o  loterię.  
– Ot, taki podatkowy gadżecik – mówią.  
– Niczego nie popsuje, ale też niczego nie 
zmieni. Fajnie brzmi, ale nic nie da – to 
niektóre ich komentarze. Pomysł zdecy-
dowanie nie podoba się za to Maksowi 
Kraczkowskiemu, wiceszefowi Komisji 
Gospodarki. – Uciekanie przez przedsię-
biorców w  szarą strefę nie jest wynikiem 
ich niechęci do wydawania paragonów, ale 
zbyt wysokich obciążeń. To jest rzeczywi-
sty powód załamania systemu poboru po-
datków, od którego nie da się uciec – pod-
kreśla. Jego zdaniem proponowanie w  tej 
sytuacji loterii trzeba traktować w  katego-
riach humorystycznych.

——  Karol Manys
Jednym słowem: Rozdawaniem samochodów 
ministerstwo na pewno nie rozwiąże 
problemu  zbyt wysokich podatków.
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Polityka i Biznes

„atrakcyjne”. Miesięczna pula na ich zakup 
ma wynieść ok. 100 tys. zł, a  więc rocznie 
same nagrody kosztować będą 1,2 mln zł.

Loteria ma zachęcić klientów do od-
bierania paragonów, które są dowodem na 
to, że handlowiec czy usługodawca działa 
legalnie i  odprowadza stosowne podatki, 
a  dodatkowo wymuszać na nich wycho-
dzenie z  szarej strefy. – Tego 
rodzaju inwestycja z  powodze-
niem zwróci się poprzez ma-
sowe uczestnictwo obywateli 
w  tym przedsięwzięciu – prze-
konuje wiceminister finansów 
Jacek Kapica. Resort nie dys-
ponuje jednak wyliczeniami na 
temat tego, jakie konkretnie 
korzyści może przynieść to bu-
dżetowi. Kapica dodaje jednak, 
że w  sferze wydawania parago-
nów fiskus obserwuje znaczne 
nadużycia, co może świadczyć o  tym, 
że budżet jest oszukiwany. Zapew-
nia, że resort pracuje obecnie nad 
szczegółami organizacyjnymi loterii.

Nieoficjalnie wiadomo, że aby lo-
sowania przebiegały sprawnie, utworzo-
na zostanie specjalna strona interneto-
wa. Dostępny na niej będzie formularz 
dla chętnych do wzięcia udziału w  loterii. 
Każdy, kto zarejestruje w  ten sposób nu-
mer paragonu fiskalnego wraz z  kodem 
kasy rejestrującej, zostanie uwzględniony 
przy losowaniu nagród. Osoby, które nie 
mają dostępu do sieci, będą miały możli-
wość pobrania formularza zgłoszeniowego 
w  miejscach zakupu.

Więcej szczegółów mi-
nisterstwo na razie nie 

zdradza. Jego urzędnicy 
nie mają obaw, że wo-

kół loterii mogą się 
pojawić nadużycia. 
Wyjaśniają też, że 
podobne konkur-

sy są organizowa-
ne w  innych krajach 

Unii Europejskiej.  
– Liczymy, że – tak jak 

Na zbieraczy paragonów fiskalnych co 
miesiąc będzie czekać samochód 
rodzinny oraz inne nagrody.

„Liczymy, że tak jak 
to miało miejsce 
na Słowacji czy  
w Grecji, również 
polscy podatnicy 
zwrócą uwagę na 
to, że warto 
odbierać 
paragony”. 

– Jacek Kapica, 
wiceminister 
finansów

Paragony

Weź samochód  
od ministra

 Ministerstwo Finansów zabiera się       
    za organizację loterii.

 Pula nagród – co miesiąc  
    ok. 100 tys. zł.



Firmy  
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Mamy go dużo,  
a  cukier to podstawa!

1,99
2,29

 Siermiężne gazetki promocyjne trzymają się mocno.

 Zasady ich tworzenia od lat są takie same.

Zazwyczaj na pierwszej stronie ląduje po 
prostu kawał surowego mięcha – najczę-
ściej wieprzowiny. Jest popularna i  do 
tego tania, jest więc wdzięcznym materia-
łem na przeceny. Aby nie było monoton-
nie – pojawia się w  otoczeniu kilku gałą-
zek natki pietruszki czy paru kawałków 
pomidora. Sporadycznie w  tej roli pojawia 
się wędlina – najczęściej kabanos. Jednak 

najlepiej sprawdza się surowe mięso, z któ-
rego można przyrządzić solidny obiad.

Mimo że dystrybucja gazetek z  roku 
na rok nieznacznie się kurczy, to i  tak 
w  2012 roku do polskich domów trafiło 
ich ponad 3,1 mld sztuk. To nie pomyłka 

– faktycznie chodzi o  miliardy – w  naj-
lepszym dotychczas 2011 roku nakład 
przekroczył próg 3,7 mld sztuk. – Na ich 

okładkach goszczą te produkty, które jako 
klienci kupujemy bardzo często. To pro-
dukty pierwszej potrzeby, których ceny 
dobrze znamy, zatem bardzo często po-
dejmujemy decyzję o  wyborze sklepu na 
swoje zakupy właśnie na podstawie oferty 
gazetkowej – mówi Michał Sikora, rzecz-
nik Tesco Polska.

Firma Okazjum.pl sprawdziła, jakie 

MIĘSEM PO     OCZACH

Oto karkówka, z  której przyrządzisz 
konkretny obiad! Ależ to będzie smakować!

To karkówka de luxe,  
rozściela się pod nią  
pietruszkowy dywan...

Mięso!  
Mięso!! Jesz-
cze więcej  
mięsa!!!

29,99
32,49

Produkt codziennej  
potrzeby warto kupić właśnie u  
nas. Nasz sklep ma wszystko, czego 
potrzebujesz na co dzień!

3,89
4,19

U  nas kolorowo  
i  zdrowo.  
No i  świeżo!

1,55
1,69

15,29
16,99



ZD
JĘ

CI
A:

 1
23

RF

MIĘSEM PO     OCZACH

3,79
3,99

Zobacz, jaka 
przecena! 
Nawet  
jeśli 
u  nas nie 
bywasz, 
warto się 
wybrać,  
bo taka  
okazja 
nie zdarza się 
często...

Szeroki  
asortyment  
to nasze  
drugie imię. 
U  nas nawet 
zabawki są 
w  niskiej  
cenie. 

Prestiżowy klient u  nas się odnajdzie. 
Kupi po taniości, ale nie taniochę…

8,99
9,19

7,59
9,20

388,00
450,00

produkty sieci handlowe umieszcza-
ły najczęściej na pierwszych stronach 
od 2 stycznia do 26 marca. W  kategorii 
wabienia klientów mięsem zdecydowa-
nie wygrywa Kaufland, który wyprzedza 
Reala. Z  kolei w  Tesco większy nacisk 
kładą na promowanie środków czystości. 
Były one gwiazdami 11 wydań gazetek, 
podczas gdy w  tym samym czasie mięso 
pojawiło się siedmiokrotnie. – Marketin-
gowcy z  pewnością wiedzą, co robią, gdy 
decydują się wabić Polaków mięsem i  wę-

dlinami. Stawiam tezę, że są to produk-
ty, które kojarzą się konsumentom z  po-
czuciem sytości i  stanem dostatku. Nie są 
może zbyt wdzięcznym obiektem do foto-
grafowania, ale, jak widać, sklepów to nie 
zraża – mówi Dawid Piaskowski, założy-
ciel Okazjum.pl. 

I  rzeczywiście, sklepy niespecjalnie 
to obchodzi. – Przekaz jest prosty i  może 
trochę przaśny, ale odpowiada grupie do-
celowej, która i  tak zwróci uwagę na cenę 

– mówi przedstawiciel jednej z  sieci. – Ga-

zetki komponowane są tak, by klienci mo-
gli łatwo znaleźć artykuły, które szcze-
gólnie ich interesują. Ułożenie produktów 
na stronach związane jest z  ich kategory-
zacją – są więc strony nabiałowe, słodkie, 
kulinarne, chemiczne itp. Po ustaleniu ka-
tegorii wpisywane są konkretne produkty 

– najpierw artykuły pierwszej potrzeby, na-
stępnie topowe produkty z  danej kategorii 

– podaje biuro prasowe Carrefour Polska. 
Firma wyjaśnia, że 70 proc. osób odwie-
dzających stronę internetową Carrefo-

TANIO!
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Firmy i  Rynki

„Przekaz jest prosty  
i  może trochę 
przaśny, ale 
odpowiada grupie 
docelowej, która  
i  tak zwróci uwagę 
na cenę”. 

– przedstawiciel 
jednej z  sieci 
handlowych

ur.pl odwiedza ją w  celu zapoznania się 
z  ofertą promocyjną. – Nakłady gazetek 
pozostają na stabilnym poziomie, rośnie 
natomiast rola kanału elektronicznego. 
Dość powiedzieć, że na 10 odwiedzających 
stronę Tesco.pl sześć osób przegląda elek-
troniczną wersję gazetki – dodaje Michał 
Sikora z  Tesco.

– Kryteria wyboru produktów na pierw-
sze strony gazetki są różne. Jest to m.in. 

atrakcyjność prezento-
wanego asortymentu czy 
atrakcyjność cenowa. Za 
zdjęcia produktów i  ich 
stylizacje odpowiedzialni 
są profesjonaliści – mówi 
Patrycja Kamińska z  biu-
ra prasowego Lidl Polska. 

– Co roku badamy rynek 
i  podejmujemy decyzje 
dotyczące ich nakładu. 

Obecnie nie ulega on zmianie i  utrzymuje 
się na stałym poziomie – dodaje.

Inaczej ma się sprawa z  gazetka-
mi marketów budowlanych. Głównym 
czynnikiem, który decyduje o  tym, kto 
zostanie bohaterem wydania, jest se-
zon. – Wiosną są to artykuły ogrodowe, la-
tem – wszystko związane z  remontami (bo 
jest ciepło, można prowadzić prace na ze-
wnątrz, farba szybciej schnie, a  poza tym 
mnóstwo ludzi wyjeżdża na działki, na 
których przecież zawsze jest coś do roboty). 
Jesienią najczęściej kupowane są artykuły 
dekoracyjne, bo ludzie chcą upiększyć dom 

przed zbliżającymi się odwiedzinami ro-
dziny podczas świąt; w  Boże Narodzenie 
sprzedają się ozdoby, a  zimą sprzęt do od-
śnieżania – opowiada menedżerka w  jed-
nej z  dużych sieci marketów budowlanych, 
która przygotowuje gazetki promocyjne. 

O  to, który produkt zajmie najbardziej 
eksponowane miejsce, walczą ze sobą sze-
fowie działów handlo-
wych, którzy na bieżą-
co analizują ceny oraz 
to, jakie produkty są 
najczęściej kupowane 
przez klientów. – To 
często prawdziwe woj-
ny. Każdy szef działu 
chce udowodnić, że 
to jego produkt jest 
najważniejszy – mówi 
menedżerka, która wyjaśnia, że na pierw-
szej stronie nie powinno się znajdować 
więcej niż cztery–sześć produktów. Naj-
częściej trafiają tam towary, które mają ni-
ską cenę jednostkową, a  trzeba ich kupić 
dużo, np. płytki ceramiczne czy panele 
podłogowe. – Korzyść jest wówczas po-
dwójna, bo do tych produktów zazwyczaj 
trzeba dokupić mnóstwo artykułów kom-
plementarnych: kleje, listwy itp. – tłuma-
czy osoba z  branży. 

 z  ——  Piotr Mazurkiewicz
Jednym słowem: Artykuły pierwszej 
potrzeby lub takie, po które warto się 
pofatygować  

– to gwiazdy gazetek promocyjnych.

Transport Walizki błąkające się w  chmurach
Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby przewiezionego drogą lotniczą 
bagażu. Do samolotów załadowano 1,8 mld walizek, tobołków i  innych bagaży. 
Część z  nich nie dotarła na miejsce, ale statystyki się poprawiają.

3,13 45%
6,96

49,24%

21,2% 
spadek w  porównaniu  
z  2012 rokiem. 

W  podróż 
wybrało się tyle 
mld pasażerów.

O  tyle (przez ostatnie 10 lat)
spadły koszty zarządzania źle 
obsłużonym bagażem w  przeliczeniu na 
pasażera.

Na 1000 pasażerów 
tyle walizek było źle 
obsłużonych.

Tyle stanowi bagaż przesiadających się 
pasażerów z  całego opóźnionego bagażu.

5,1% 
Wzrost  
w  porównaniu  
z  2012 rokiem.
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„To często 
prawdziwe wojny. 
Każdy szef działu 
chce udowodnić, 
że to jego produkt 
jest najważniejszy”. 

– menedżerka 
w  dużej sieci 
marketów 
budowlanych

W  2012 roku do 
polskich skrzynek 

wpadło 3,1 mld 
sztuk gazetek 

promocyjnych.
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Artystka, matka, kobieta. W każdej roli prawdziwa 
i bezkompromisowa. Żyjąca tu i teraz. Nastawiona 

na to, aby czerpać z życia jak najwięcej.

kobieco
ści



HALINA 
MLYNKOVA

Są artyści, którzy nazywają swoje 
dzieła artystyczne dziećmi. Pani 
jako matka też?
Myślę, że można nazwać płytę wła-
snym dzieckiem. Nie widzę w tym nic 
złego. W tworzenie wkłada się mnó-
stwo energii, praca jest priorytetem. 
Bardzo się wyczekuje końca i tego, 
jak płyta zostanie przyjęta. I to rze-
czywiście jest coś, co można porów-
nać do rozwiązania. Każda piosenka 
jest kawałkiem mnie samej. Różnica 
polega na tym, że po zakończeniu 
pracy nad płytą niemal od razu pla-
nuje się kolejną. Gdy koncertuję 
z piosenkami z najnowszego albumu 
„Po drugiej stronie lustra”, już myślę 
o następnym.

Wydaje się, że łatwiej jest jednak 
wydać płytę niż być matką...
Artystą się człowiek rodzi. Tego nie 
można się nauczyć. Identycznie jest 
z instynktem macierzyńskim. Jako 
kobiety mamy pewne predyspozycje. 
Doskonale pamiętam wożenie kotów 
w wózku dla lalek. Tej natury nie 
można ani nie należy zagłuszać. Co 
jest łatwiejsze? Trudno to ocenić. 
Bycie artystą nie wyklucza bycia dobrą 
matką. Te dwa światy mogą się prze-
nikać. Oczywiście, ten tryb życia 

Halina Mlynkova reprezentuje ten typ 
kobiet, od których trudno oderwać 
wzrok. Jeszcze trudniej nie dać się 
oczarować. Uwodzi nie tylko urodą, 
ale także otwartością, poczuciem 
humoru, zmysłowym uśmiechem 
i tym, że nie tworzy sztucznych barier. 
I nawet jeśli początkowo onieśmiela, 
już po kilku minutach sprawia wrażenie 
kogoś, kogo zna się od wielu lat. 
O muzyce opowiada z ogromną pasją, 
o dziesięcioletnim synu z czułością, 
a o swoim życiu z szerokim uśmie-
chem. Jest spełniona. 

„OBCE JEST MI 
MYŚLENIE, 
ŻE CZEGOŚ 

W MOIM WIEKU 
NIE WYPADA”

Halina Mlynkova 



Ż Y C I E  P O R T R E T

„DZIEŃ MATKI 
NIE JEST DLA 
MNIE WAŻNĄ 
DATĄ. WIĘCEJ 

ZNACZĄ 
URODZINY 

PIOTRA. WTEDY 
STAŁAM SIĘ 

MATKĄ”
Halina Mlynkova 
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wymaga ogromnego wsparcia. 
Piotrek był bardzo mały, gdy zaczęła 
mi pomagać niania. Dzięki niej udawa-
ło mi się pracować nad głosem i nad 
projektami muzycznymi, które z róż-
nych powodów nie spodobały mi się 
na tyle, żeby pokazać je innym. W ten 
sposób pracowałam aż 7 lat.

Płyty „Po drugiej stronie lustra” nie 
schowała Pani...
Nie, ponieważ ta płyta jest moja w stu 
procentach. To dar i jednocześnie 
ogromna odpowiedzialność. Za każde 
słowo, za każdy dźwięk. Utożsamiam 
się z nią. Oczywiście, muszę podkre-
ślić, że bez Leszka i jeszcze kilku innych 
osób ta płyta mogłaby nie ujrzeć 
światła dziennego.

Jest też zupełnie inna niż wcze-
śniejsze Pani albumy.
Cóż, a ja z pewnością nie jestem już tą 
samą kobietą. Zmieniłam się i myślę, 
że można to usłyszeć. Wcześniejsza 
solowa płyta „Etnoteka” była tema-
tycznie związana z pojęciem kobieco-
ści. Płyta „Po drugiej stronie lustra“ 
nieprzypadkowo utrzymana jest 
w celtyckim klimacie. Oddaje moją 
słabość do bujania w obłokach, snucia 
marzeń na jawie, życia jak w baśni. 
Bardzo zależało mi na tym, aby poja-
wiły się tam skrzypce i fl ety. 
Czarodziejskie instrumenty. Jednym 
z ulubionych utworów z tego albumu 
jest piosenka „Aż do dna”. Uważam, 
że tak właśnie trzeba kochać i żyć. Bez 
niedopowiedzeń, bez wahania, 
odważnie. Obce jest mi myślenie, że 
czegoś w moim wieku nie wypada. 
Jest wręcz odwrotnie. W trakcie kon-
certów czuję się tak, jakbym była po 
drugiej stronie lustra. I jest to energe-
tyczny, szalony świat.

Pani syn lubi oglądać mamę w takim 
ostrym wydaniu?
Piotr szybciej skrytykuje mój ubiór 
niż piosenkę. Potrafi  zwrócić mi 
uwagę, że buty lub torebka są źle 
dobrane do sukienki. Piosenki śpie-
wa razem ze mną. Myślę, że mu się 
podobają. Kiedy ćwiczę repertuar, 
zawsze kręci się koło mnie jak kotek. 
Bardzo to lubię.

Trzyma się maminej spódnicy?
Skąd. Najważniejsi są koledzy. Jest 
samodzielny. Moim zdaniem z tym 
człowiek się rodzi, a rodzicie mogą to 
w dziecku rozbudzić lub zupełnie 
stłamsić. Piotrek jest pozytywnie 
nastawiony do ludzi i świata. Nie 
zabraniam mu biegania, brudzenia się 
czy wspinania na drzewa. Chcę, aby 
doświadczył tego wszystkiego, co 
przeżyłam ja.

Pani była grzeczną dziewczynką?
Niekoniecznie. Kiedyś mama poprosi-
ła mnie i brata o to, żebyśmy zamknę-
li dom przed pójściem do szkoły. 
Skończyło się kłótnią między 
mną i bratem. Klucz zostawiliśmy 
w drzwiach, a dom otwarty. Mama 
wspomina to zdarzenie z przeraże-
niem do dziś. Często nas przytulała. 
Mam to po niej. Zaraziła mnie optymi-
zmem, energią i czułością. Nie wiem, 
co to znaczy wstać z łóżka lewą nogą. 
Piotr jest taki sam.

Chowa go Pani pod kloszem?
Bynajmniej. Chcę, aby Piotrek był 
świadomy tego, że życie bywa różne. 
Gdy pracowałam nad projektem 
o powstaniu warszawskim, pytał mnie 
o wojnę, a ja mu mówiłam, co to zna-
czy i jakie zło może uczynić. Reakcja 
niektórych rodziców była pełna potę-
pienia. Jakim prawem dziesięciolat-
kowi mówić o śmierci? Uważam, że 
nie powinno się chować dzieci pod 
kloszem, w hipokryzji. To prowadzi 
jedynie do tego, że powstaje pokole-
nie potworków. Piotr jest wychowy-
wany jak za moich czasów. Nie mydlę 
mu oczu. Rozmawiam z nim o trud-
nych sprawach. Nie chcę, aby nagle 
przekonał się, że świat nie jest tak 
bezpiecznym miejscem, jak opowia-

dała mama. Przygotowuję go do 
tego, co może nastąpić już za kilka lat 
– przestrzegam przed alkoholem, 
narkotykami... Chcę, żeby miał do 
mnie zaufanie, żeby zawsze mógł 
podzielić się swoimi wątpliwościami 
i problemami. Czy mi się to uda, nie 
wiem, ale staram się.

Z  Piotrem można już więc rozma-
wiać jak z dorosłym?
Jak z dorosłym to nie, bo to nadal 
dziesięcioletnie dziecko, ale zaczyna 
więcej rozumieć i zadaje coraz trud-
niejsze pytania. Gdy syn pyta mnie 
o seks, opowiadam mu o tym w spo-
sób dostosowany do jego wrażliwości 
i wieku. Piotr z jednej strony jest tego 
ciekaw, z drugiej – czasem zasłania 
uszy i śmiejąc się, krzyczy: „mamo, to 
obrzydliwe”, kiedy mówię mu o cało-
waniu z dziewczyną.

Tęskni Pani za czasem, gdy nie 
pytał o poważne tematy?
Piotrek jako niemowlę bardzo płakał. 
Nawet lekarz nie wiedział dlaczego. 
Moja mama powiedziała mi wtedy, że 
po trzech miesiącach przestanie. Trzy 
miesiące wydawały się trwać sto lat. 
Teraz ten moment, kiedy był taki bez-
bronny, wspominam z ciepłem 
w sercu. Dziś jest dużym chłopcem, 
nie mogę uwierzyć w to, że tak szybko 
to wszystko minęło. Wiem, że wkrótce 
zacznie żyć swoim życiem. Pójdzie 
w świat.

Najbliższy Dzień Matki spędzi przy 
Pani.
Tak, ale Dzień Matki nie jest dla mnie 
ważną datą. Więcej znaczą urodziny 
Piotrka. W dniu jego urodzin celebru-
jemy godzinę po godzinie. On sam 
lubi słuchać o tym, jak przyszedł na 
świat. Jak czekałam na jego narodzi-
ny, pierwsze chwile, kiedy go zoba-
czyłam, jak wyglądał... Wspominam, 
kiedy przyjechaliśmy do domu ze 
szpitala, kiedy pierwszy raz położy-
łam go w łóżeczku, co wtedy zrobił, 
czy się uśmiechnął, czy płakał. To 
nasze wspólne święto. Wtedy stałam 
się matką. I to jest mój prawdziwy 
Dzień Matki.
Rozmawiała: Monika Cieślik.

ZOBACZ 
więcej zdjęć 

Haliny Mlynkovej z sesji 
dla magazynu Douglas 

w wersji na tablet 
i iPhone.



PIĘKNE PRIORY TET Y

EKSPERT DS. PIELĘGNACJI 

W PERFUMERII DOUGLAS

W CENTRUM HANDLOWYM 

OGRODY W ELBLĄGU.

Marcelina
Michalak

YOUR PARTNER IN BEAUT Y

CLINIQUE
MOISTURE SURGE  
OVERNIGHT MASK 
Maseczka dla odwodnionej  
lub przesuszonej skóry. Nawilża natychmiast i nie 
wymaga zmywania, 
100 ml, nr 720437

165 zł

DOLCE &  
GABBANA
DOLCE 
Kobieca kompozycja białych 
kwiatów, kusząca świeżością liści 
neroli i podkreślona przez biały 
amarylis – kwiat z Afryki, zastoso-
wany w perfumiarstwie pierwszy 
raz. Dzięki obecności korzennych 
nut zapada w pamięć na długo, 
woda perfumowana, 30 ml, nr 
794462

269 zł

Dbanie o urodę przy harmonogramie 
wypełnionym przez najbliższych to prawdziwa 
sztuka. Wymaga umiejętnego ustalenia 
priorytetów oraz wiedzy, po które kosmetyki 
warto sięgnąć i jak je stosować.

Najważniejsza jest regularność i delikatność 
podczas pielęgnowania skóry. Demakijaż powinien 
być bardzo dokładny. Należy myć twarz wodą 
z dodatkiem delikatnej pianki lub żelu, a po każdym 
myciu pamiętać o toniku. Wystarczy nanieść kilka 
kropli na dłoń i delikatnie wklepać w skórę.

Nieodzowny jest także krem nawilżająco – 
ochronny  (z filtrem SPF, zwłaszcza jeśli pracujesz 
w sztucznym oświetleniu),  a na noc krem 
delikatnie regenerujący, dobrany do potrzeb 
i typu skóry. Krem pod oczy także należy stosować 
codzienne, rano i wieczorem.
 
Rzadziej, bo tylko raz w tygodniu, warto 
wykonywać delikatny peeling. Nie ma lepszego 
sposobu na pobudzanie komórek do odnowy. 
W przypadku cery zmęczonej lub szczególnie 
wymagającej warto korzystać także z serum, które 
zawiera skondensowane składniki odżywcze. 
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Maseczki odżywcze, silnie nawilżające przesu-
szoną skórę warto aplikować tuż przed snem. 
Nocą skóra intensywnie się regeneruje i najpeł-
niej przyjmuje substancje odżywcze.

Ochładzanie skóry w okolicach oczu bardzo 
dobrze działa na istniejące obrzęki. Obniżona 
temperatura natychmiast je likwiduje, popra-

wiając jednocześnie mikrocyrkulację krwi.

ESTĒE L AUDER
REVITALIZING SUPREME
Wszechstronny krem, który dzięki zaawansowanej technologii 
IntuiGen aktywuje gen odpowiedzialny m.in. za ochronę 
komórek przed starzeniem, 30 ml, nr  656331 

250 zł

GIORGIO ARMANI 
SI
Zapach zawierający zmysłowe nuty czarnej 
porzeczki i frezji, woda perfumowana,  
30 ml, nr 753263

249 zł

GL AMGLOW
TINGLING &  
EXFOLIATING  
MUD MASK  
Błotna maska, która oczyszcza, złusz-
cza, rozświetla, a przy regularnym 
stosowaniu pobudza syntezę kola-
genu. Dzięki przełomowej technolo-
gii TEAOXI aktywne składniki uwal-
niane są do skóry przez długi czas,  
50 ml, nr 707696

199 zł

SENSAI
SENSAI SILK 
INTENSIVE EYE 
MASK AND  
ESSENCE 
Krem pod oczy i maseczka w jed-
nym. Można stosować codziennie 
rano i wieczorem. W razie potrze-
by służy jako maska drenująca.  
Aby zwiększyć jej skuteczność, 
należy włożyć słoiczek na kilka 
minut do lodówki, 
40 ml, nr 227486

359 zł

CL ARINS
DOUBLE  
SERUM 
Nawilża, odżywia i ujędrnia. Po-
nadto rozświetla oraz minimali-
zuje widoczność porów dzięki 
wykorzystaniu mocy ponad 20 
ekstraktów roślinnych i za-
mknięciu ich w dwóch kon-
systencjach, które łączą się 
w momencie aplikacji,  
30 ml, nr 720533

299 zł

WIĘCEJ 
o wybranych przez nas 

kosmetykach przeczytasz 
w magazynie Douglas 

w wersji na tablet  
i iPhone.



Wyjątkowe  
oferty

 na Dzień Matki

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

Dołącz do ekskluzywnego grona miłośniczek piękna 
i dowiedz się, jak dbać o nie na co dzień. 
www.facebook.com/PerfumerieDouglasPolska

Śledź nasz kanał na YouTube, by doświadczać piękna jeszcze 
mocniej. Naucz się wykonywać profesjonalny makijaż,  
który zachwyca! www.youtube.com/DouglasPolska

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE,  
ZAWSZE trzy próbki do Twojego zamówienia GRATIS!

Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!
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1984

Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

Atakujących maili. Mieć moment dla siebie – prawie niemożliwe. 
Wyłączyć się z takiego życia. I być. Po prostu. Takim momentem jest 
podróż. Lot samolotem. Ucieczka. Wyłączona komórka to jedyna dziś 

opcja na spokój. Jak inspirująco dopełnić ten czas? Ja wiem.
Świetni bohaterowie opisani wprost, po męsku, genialna fotografia, 

prostota i klasa, to coś, za co czytelnicy „Malemena” pokochali  
ten prawdziwie polski magazyn. Teraz wybrane fragmenty towarzyszyć 

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Michał Kukawski

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga



MALE HERO

MACHULSKI
Juliusz

REKWIZYTY NA PIERWSZYM PLANIE 
NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW KOMEDIOWYCH  

tekst Michał Kukawski, Krzysztof Miękus
zdjęcia Kuba Dąbrowski

Na początku był „Pierwiastek żeński”, ale już wtedy ten tytuł nie 
podobał się reżyserowi. Przecież to misja! To może „Eksmisja”? 

Wszak obaj bohaterowie zostają wydaleni ze swojego świata – z płci. 
W końcu stanęło na „Seksmisji”. Z Juliuszem Machulskim spotykamy 

się w pół drogi – mija właśnie 30 lat od premiery „Seksmisji” 
i jednocześnie 30 lat pozostało do roku, w którym rozgrywa się fabuła 
jednego z największych hitów polskiej kinematografii. Idealna okazja, 

by zapytać: jak to było z tą „Seksmisją”? I przy okazji o kondycję 
rodzimej współczesnej komedii.

Z
ebra mieści się na warszawskim Mokotowie. Prawie 
w centrum.
Zebra (a właściwie Studio Filmowe „Zebra”) to fir-
ma producencka Juliusza Machulskiego. Kamienica 

sprzed 50, może 100 lat. Wnętrze – niczym kapsuła czasu – 
oferuje podróż w bliżej nieokreśloną przeszłość zakurzonych, 
odrapanych lamperii i dusznych, bezimiennych biurowych 
korytarzy prowadzących do drzwi poszczególnych firm.
Drugie piętro. Kartka przy wideodomofonie: „Zebra – kory-
tarzem do końca”.
– Byliśmy umówieni z panem Machulskim. Przyszliśmy roz-
mawiać o „Seksmisji”.

Bzzzzz. Drzwi się otwierają.
– Szukałem jakiegoś pomysłu na film science fiction – mówi 
Juliusz Machulski o pisaniu scenariusza do swojej komedii. – 
W październiku 1977 roku jechałem pociągiem do Budapesz-
tu na festiwal etiud studenckich. Wiem dokładnie, o której 
godzinie to mogło być – na pewno jeszcze przed Koluszkami, 
bo tam się dosiadali koledzy z Łodzi. Miałem z sobą książkę 
„Perspektywy XXI wieku”. Dotarłem do rozdziału o genetyce 
i tam po raz pierwszy zetknąłem się z partenogenezą [dzie-
worództwem]. Czułem, że to jest dobry trop: same kobiety… 
Ale co dalej? Bez mężczyzn? Co to za świat bez mężczyzn? 
Wtedy nie ma konfliktu, więc mężczyzna musi być. Ale jeden 
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to za mało – potrzebnych jest dwóch, żeby komentowali ten 
świat. Tylko jak oni się tam znaleźli? Bo jakoś muszą trafić 
do przyszłości. Pomyślałem, że wystrzeleni w kosmos, latają 
gdzieś rakietą i minęło im tylko pięć lat, podczas gdy na zie-
mi upłynęło 60. Już sobie zacząłem to wyobrażać… Ale nie! 
Mało wykonalne w warunkach polskiej kinematografii. A za-
tem hibernacja. To o wiele tańsze rozwiązanie!

„Seksmisja” od samego początku miała być komedią science 
fiction. Zanim jeszcze powstał tytuł i zarys fabuły, reżyser 
wiedział już, że będzie to film o przyszłości. A dlaczego ko-
media? Ponieważ trudno mu było sobie wyobrazić realizację 
„Gwiezdnych wojen” czy „Odysei kosmicznej” w polskich 
warunkach. Komedia oznacza mniej efektów specjalnych. 
Zamiast suspensu i statków kosmicznych – dialogi i komizm 
sytuacyjny. Gdy jednak film wszedł na ekrany, okazał się 
przy okazji zjadliwą satyrą systemu totalitarnego.
– W ogóle o tym nie myślałem, robiąc film.
Słowa, które padają z ust Jerzego Stuhra pod koniec filmu: 
„Kierunek – wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja”, nie 
widniały w scenariuszu. – To zdanie przyszło mi do głowy 
na planie, podczas próby. Patrzyłem, jak aktorzy łażą w tych 
swoich skafandrach. Za długo i za nudno – w komedii nie 
może być takich scen, więc uznałem, że muszą coś powie-
dzieć. 

JĘZYK ZACHODNIONIEMIECKI
„Seksmisja” miała swoją premierę kinową 14 maja 1984 roku. 
Artyści, zaproszeni goście i przedstawiciele władzy rozsiedli 
się w fotelach nieistniejącego już warszawskiego kina Skarpa. 
Juliusz Machulski siedział w pierwszym rzędzie na balkonie, 
obok niego jakiś gruby mężczyzna – zaśmiewał się przez cały 
film.
– Przy tekście o wschodzie cały aż podskoczył. Ja myślałem, 
że on tak z radości, ale to był podskok przerażenia.
Grubas w rzeczywistości okazał się towarzyszem Nawrockim 
z Wydziału Kultury KC PZPR. Dwa dni później do wszyst-
kich kin wyświetlających „Seksmisję” dotarł telefonogram 
z nakazem wycięcia z wszystkich kopii filmu 15-sekundo-
wego fragmentu zawierającego przerażającą kwestię o cy-
wilizacji na wschodzie. Machulski protestował. Spotkał się 
z towarzyszem wiceministrem kultury Bajdorem, odpowie-
dzialnym za kinematografię, który podczas godzinnego spa-
ceru na Solcu wyjaśnił młodemu reżyserowi, że podjął decy-
zję o ocenzurowaniu gotowego filmu w obawie przed reakcją 
towarzyszy radzieckich na tego typu prowokację: „Przecież to 
jasne, że skoro na wschodzie jest cywilizacja, to całą tę chryję 
ze światem bez mężczyzn rozpętał Związek Radziecki!”.
Towarzysze byli wyczuleni również na inne geopolityczne 
niuanse w „Seksmisji”. W scenie w windzie, kiedy bohatero-
wie przekraczają granicę, pojawił się język czeski. Cenzor nie 
chciał się na to zgodzić.
– Twierdził, że słowa „Pasová kontrola, pasy prosím” mają 
zbyt „sąsiedzkie” brzmienie. Zaczęły się targi. Cenzura naci-
skała, żeby zmienić język na francuski, ja wynegocjowałem 
niemiecki. Stanęło ostatecznie na zachodnioniemieckim.
Swoją drogą akurat Czesi mieli być współproducenta-
mi filmu, bo Jerzy Kawalerowicz nie wierzył, że polska 

kinematografia udźwignie film z efektami specjalnymi. Jed-
nak i tu doszło do rozłamu. Nie podobało im się, że akcja 
filmu rozgrywa się w roku 2044. Woleli odleglejszą datę – 
przynajmniej 2244.
– Im szkoda było socjalizmu, żeby miał tak krótko trwać. 
Odpowiedziałem im, że się nie zgadzam, bo moja wyobraź-
nia nie sięgała tak daleko. No i się wycofali z koprodukcji. 
Z perspektywy czasu patrząc, trudno się cenzorom i towarzy-
szom dziwić. Ostatecznie „Seksmisja” ukazywała katastro-
ficzno-groteskową wizję przyszłości, która przecież nie tak 
miała wyglądać w świecie realnego socjalizmu. Należy też 
pamiętać, że przemysł filmowy stanowił podstawowe narzę-
dzie tworzenia fikcji. A fikcją się komunizm żywił i żywił 
nią ludzi. Mimo to filmowcy zachowywali sporą swobodę 
twórczą i nierzadko udawało się im puszczać oko do widza.
– Cenzorzy bywali głupi i nie chwytali aluzji, ale byli też 
tacy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że ludzie potrzebu-
ją wentyla bezpieczeństwa. Mogła nim być kultura. Przecież 
działały też wtedy doskonałe kabarety wyśmiewające absur-
dy systemu.

NAJTRUDNIEJ ZAŁATWIĆ MIEJSCE W HOTELU
Polski przemysł filmowy działał w latach 80. sprawnie i peł-
ną parą. 
– To jedyna gałąź gospodarki, która funkcjonowała wtedy 
lepiej niż dzisiaj – ocenia reżyser.
W kinie nie stosowano taryfy ulgowej – nie było miejsca na 
prowizorkę, choć zdarzała się partyzantka. Trzeba było kom-
binować jak wszędzie.
– Podczas pracy nad „Seksmisją” nasza kostiumografka Mał-
gosia Braszka jeździła do fabryk i tam zdobywała nabłyszcza-
ne skóry i inne materiały, które albo szły w całości na eksport, 
albo należały do grupy strategicznych surowców dla wojska. 
Małgosia była piękną kobietą, więc bez większej trudności 
udawało jej się przekonać męską dyrekcję fabryk, by użyczyli 
część swojej produkcji filmowi „Seksmisja”.
Filmowcy to wyjątkowo ambitna grupa zawodowa, więc było 
niedopuszczalne, że może czegoś nie być.

Reżyser przyznaje, że trafiwszy do świata filmu już jako 
19-latek, nabrał błędnego wyobrażenia, że świat zewnętrzny 
funkcjonuje sprawnie, ludzie traktują się poważnie i nic nie 
jest niemożliwe (no, może są pewne granice, ale ostatecznie 
da się je jakoś obejść). Nawet szarzyzna – ta za oknem – nie 
była aż tak dotkliwa, ponieważ w łódzkiej wytwórni filmo-
wej ciągle coś się działo – kręcono po kilka filmów równo-
cześnie, a w bufecie mijali się ludzie w strojach z każdej moż-
liwej epoki. 
– W „Seksmisji” nie bawiliśmy się w efekty specjalne. Wie-
działem, że nie warto się silić na coś, czego robić nie potra-
fimy. Natomiast w „Kingsajzie” (1987) zatrudniliśmy spe-
cjalistów z Barrandova, z Czech, którzy robili tzw. matte 
paintings: na kryształowym szkle domalowywali fragmenty 
scenografii. Bo Szuflandia tylko częściowo stworzona była 
z dekoracji – reszta była namalowana. Ci bracia Czesi byli 
naprawdę dobrzy. Dzięki nim możliwy był np. spacer małe-
go Ola – Jacka Chmielnika – po Kasi Figurze. Mieliśmy też 
polską ekipę, która podpatrywała Czechów i część dorysówek 
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robiła na własną rękę. Niestety widać, że się dopiero uczyli, 
bo te ich fragmenty są gorsze – mniej wyraźne.
Gdy nieco później Juliusz Machulski prezentował film stu-
dentom w Nowym Jorku, ci byli szczerze wzruszeni, patrząc 
na te wszystkie efekty rysowane ręcznie (w Hollywood zaczy-
nała się wówczas na dobre epoka efektów komputerowych). 
Mówili: „Tak to trzeba robić! Jak Polacy!”.
– Byli pełni podziwu dla ludowego państwa polskiego, że jest 
takie hojne, że płaci za te wypasione efekty. Jeśli scenariusz 
został skierowany do produkcji, pieniądze musiały się znaleźć.
– Nie zamierzam tego mitologizować, ale to fakt, że pisa-
łem scenariusze bez cenzury budżetowej. „Mały Olo chodzi 
po ciele gołej kobiety…”. Czy to się da zrobić? Nie wiem. 
Trzeba napisać i spróbować. Dziś pisząc scenariusz, sam cen-
zuruję się ekonomicznie. Wtedy wystarczyło tylko cenzurę 
polityczną jakoś oszukać. A największym wyzwaniem dla 
producentów było załatwienie miejsc w hotelach. Dobry kie-
rownik produkcji to był taki, który miał zblatowanych kie-
rowników recepcji w hotelach. Wszystko inne było do zała-
twienia.

DWÓCH PRZYSTOJNIAKÓW NIE PRZEJDZIE
Dokumentacja do „Seksmisji” odbywała się w Wieliczce. 
Nocleg w Krakowie, w hotelu Cracovia, dla reżysera Juliusza 
Machulskiego, operatora Jerzego Łukaszewicza i scenografa 
Janusza Sosnowskiego. Nazajutrz wszyscy mieli wracać do 
Warszawy porannym pociągiem, ale recepcjonistka zaspała 
i ich nie obudziła. „Ona też człowiek” – rozłożył ręce kie-
rownik hotelu. Nie było wyjścia – musieli wracać samolotem. 
A w samolocie siedział Jerzy Stuhr.
– On miał już za sobą rolę w „Wodzireju”. Nagle zrozumia-
łem, że to on powinien być Maksem. Takim Polakiem w ko-
smosie, który weźmie śrubkę, przykręci i naprawi. Maks miał 
być cwaniakiem, złotą rączką i zarazem kierownikiem kuli 
ziemskiej, co to wszystko wie lepiej i nikt mu nie podskoczy. 

Albert natomiast musiał być przeciwwagą – typem ciągle 
wątpiącego, bezradnego inteligenta. Na początku myślałem 
o Janie Englercie i o Olgierdzie Łukaszewiczu. Jednak Je-
rzy Kawalerowicz – mój producent – nauczył mnie już przy 
„Vabanku”, że „dwóch przystojniaków to niedobrze” (scena-
riusz napisałem pierwotnie dla Jana Machulskiego i Andrze-
ja Łapickiego). Pomyślałem: „Racja – teraz też nie może być 
dwóch przystojniaków”.
Jerzy Stuhr? Nie do końca pasował do wyobrażenia Machul-
skiego o tej postaci.
– W tym samolocie ciągle o tym myślałem. I w końcu – już 
na lotnisku w Warszawie – mówię: „Panie Jerzy, ja wiem, 
że pan gra w poważnych filmach – moralny niepokój – ale 
mam rolę w takim głupim filmie komediowym o facetach 
w przyszłości i…”. A on na to: „O Jezu, ja czekam na jakąś 
komediową rolę! Mam już dosyć tego moralnego niepokoju!”. 
No to umówiliśmy się na spotkanie w Europejskim. W tym 
samym czasie odbyła się burza mózgów w domu, w zespole… 
Kawalerowicz mówi: „Nie, to jest inne kino… To nie wyj-
dzie”. W domu to samo. Rodzice, żona, wszyscy mówią, że 
nie. A ja czuję, że to jednak zadziała. Ale tak mi jakoś naga-
dali, że w końcu poszedłem na spotkanie, żeby mu odmówić. 
Gdy mu powiedziałem, że nie mam przy sobie scenariusza, 
on tak sposępniał, że natychmiast zaproponowałem, że opo-
wiem mu fabułę. I gdy ją opowiadałem, przyglądałem się jego 
reakcjom i stało się jasne, że innego aktora nie mogę mieć. 
To musi być Jerzy! 

WYKŁADZINA MAŁO KOMEDIOWA
Obsada – wiadomo – w filmie to sprawa kluczowa. Doświad-
czenie zdobyte przy realizacji „Seksmisji” przekonało Ma-
chulskiego, że nie może się kierować obawami producenta. 
To reżyser musi mieć pewność, że aktor udźwignie rolę.
– Podczas przygotowań do „Vinci” koproducenci pytali: 
„Co to za obsada? Sami nieznani!”. A to byli (nieznani jesz-
cze): Szyc, Więckiewicz, Dorociński, Simlat, Dziędziel i Baar. 
Ja im powiedziałem, że najbardziej znani byli kiedyś niezna-
ni. Zresztą negocjacje z koproducentami pewnej prywatnej 
stacji to temat na zupełnie inną opowieść. Zdarzyło mi się 
usłyszeć, że „kolor wykładziny nie jest komediowy” albo „re-
kwizyty na pierwszym planie nie spełniają warunków kome-
diowych”. Najczęściej są to nieznani już potem koproducenci.
Pytamy reżysera: – Pan sam prowadzi firmę produkcyjną. 
Dostaje pan dużo scenariuszy komediowych?
– Dobre pytanie, bo jesteśmy teraz w trakcie oceniania tek-
stów nadesłanych na konkurs, który rozpisaliśmy na scena-
riusz współczesny i komedię. Jeśli uda nam się znaleźć dwa, 
to będzie dobrze. Dobrze napisanego komediowego scenariu-
sza nie ma ani jednego. Jest naprawdę źle.
– Na czym polega problem?
– Słabe pomysły, brak mocnej struktury, szwankują dialogi, 
scenariusze są nieporadne, wtórne. Kino gatunkowe w Polsce 
nie istnieje. Raz, że mało się pisze dobrych scenariuszy, dwa – 
niewiele osób umie czytać scenariusze i zdecydować, czy coś 
z tego wyjdzie, czy nie.
W dzisiejszych filmach brakuje autentyzmu. Myślę też, że ko-
medie, które są oderwane od naszego narodowego kontekstu, 
stają się nijakie. Powinniśmy robić filmy o sobie – komedie, 

Rosjanie uwielbiali 
„Seksmisję”, zaprosili 
mnie i powiedzieli,  
że mogę zrobić, co tylko 
chcę. Chciałem „Mistrza 
i Małgorzatę”. Na to oni się 
uśmiechnęli i zrozumiałem, 
że może jednak nie zrobię 
wszystkiego, co chcę
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które jakoś zaspokajają nasze poczucie sensu. Dlaczego tak 
niewiele komedii podejmuje temat przemian, które wokół 
nas zachodzą? Kiedyś śmialiśmy się np. z takich filmów jak 
„Gdzie jest generał…” czy „Jak rozpętałem drugą wojnę świa-
tową”. Bo wojnę trzeba było jakoś strawić i śmiech w tym po-
magał. Po stanie wojennym powstały „Rozmowy kontrolowa-
ne”. Śmiech pomógł nam się uporać z bolesną przeszłością – to 
normalny proces. Anglicy doskonale to wiedzą, a dlaczego my 
musimy historię i teraźniejszość traktować z taką śmiertelną 
powagą? Kręcąc „AmbaSSadę”, sądziłem, że młode pokolenie 
ma już dosyć tego pomnikowego podejścia do historii i bę-
dzie się z niego śmiało. Tymczasem nie. Po Smoleńsku nasze 
podziały się pogłębiły, wszystko stało się skrajne. Staliśmy się 
(a może zawsze byliśmy?) – dziwnym krajem. Nigdy bym nie 
podejrzewał, że do tego dojdzie – sądziłem, że mamy więcej 
zdrowego rozsądku. Najwyraźniej przeceniałem rodaków.
– Może to kwestia czasu. Balon narodowej powagi rośnie – 
może jest jeszcze mały – ale wcześniej czy później trzeba go 
będzie przekłuć.
– Oczywiście że trzeba go przekłuwać. Nie chodzi o to, 
by nie pamiętać, nie szanować, nie czcić, ale nie może być 
tak, że nie można o czymś mówić albo że coś jest niedozwo-
lone. Przecież najśmieszniejsze dowcipy są o śmierci, papieżu, 
honorze i ojczyźnie. O tabu. Niepoprawne politycznie.
– Czyżby komedia stała się w Polsce najtrudniejszym gatun-
kiem filmowym?
– Od polskiej kinematografii zawsze oczekiwano filmów pro-
blemowych – takich, jakie robił Krzysztof Kieślowski. I wszy-
scy sądzili, że Polska właśnie tak wygląda – jak w serialu „De-
kalog”.
To oczywiście też Polska, ale przecież ponury świat blokowisk 
to nie wszystko. Pamiętam, jakie było zaskoczenie ludzi z Po-
lonii amerykańskiej, kiedy zobaczyli „Kilera”. Nie z powodu 
treści, ale z powodu jakości życia. Oni nie chcieli przyjąć do 
wiadomości, że Polska może tak wyglądać. Tłumaczyłem, że 
kręciliśmy w autentycznych wnętrzach. Dla nich to stanowiło 
kłopot, ponieważ odbierało im podstawowy powód, by pra-
cować przy azbeście w Stanach.

TĘSKNOTA ZA NORMALNOŚCIĄ
– Co pana inspiruje?
– Różnie to bywa. Np. inspiracją do „Seksmisji” był pomysł, 
że do „Odysei kosmicznej” Kubricka trafia dwóch Polaków. 
W przypadku „Vabanku” to był odcisk palców, który przestaje 
być bezspornym dowodem. Zobaczyłem to wcześniej w jakimś 
filmie, trzymałem w głowie i w końcu postanowiłem wykorzy-
stać. Z pomysłami jest zresztą jak z kulą śniegową – obrastają, 
stają się coraz większe i pełniejsze. I na koniec coś można z nich 
zbudować, albo się rozsypują i należy je porzucić.
Z ostatnim filmem – „AmbaSSadą” – było tak, że się przepro-
wadziłem do śródmieścia Warszawy i dowiedziałem, że w tym 
samym miejscu stała przed wojną ambasada Niemiec. Zaczą-
łem sprawdzać, dlaczego jej nie ma. Czyżby Polacy zburzyli ją 
po wojnie? Nie. We wrześniu 1939 roku Luftwaffe niechcący 
ją zbombardowało. To mi dało pomysł na film.
W przypadku „Vinci” inspiracją była historia o kradzieży „Mony 
Lisy” w 1912. Zginęła na parę lat z Luwru, potem ją odzyska-
li, ale przecież nie wiadomo, czy to prawdziwa „Mona Lisa”.

„Kingsajz”? Wróciłem z Ameryki po rocznym pobycie na sty-
pendium i z miejsca wpadłem w depresję. Po roku w Kali-
fornii wylądowałem tutaj, w tym baraku. Nie ma nic, tyl-
ko szarość. Zastanawiałem się, czego mi najbardziej brakuje? 
Normalności: że wsiadam w samolot i tam wracam. Ale… 
ja przecież nie mam paszportu. Dlatego w „Kingsajzie” jest 
o tych paszportach. O wolności. Jeszcze mi Beata Tyszkie-
wicz szepnęła: „Ty musisz film o krasnoludkach zrobić”. Sy-
napsy zadziałały i miałem film.
„Deja vu” to podróż do Rosji. Rosjanie uwielbiali „Seks- 
misję”, zaprosili mnie i powiedzieli, że mogę zrobić, co 
tylko chcę. Chciałem „Mistrza i Małgorzatę”. Na to oni 
się uśmiechnęli i zrozumiałem, że może jednak nie zrobię 
wszystkiego, co chcę. Powstał więc film o tym, jak socjalizm 
rozwala wszystko – nawet najlepsze organizacje przestępcze.
Potem był „V.I.P”. Zapragnąłem zrobić poważny film, bo już 
można było: mieliśmy upragnioną wolność. Jakiś policjant 
opowiedział mi o aferze „Żelazo” – jak wynajęci przez rząd 
PRL włamywacze obrabiali sklepy jubilerskie na Zachodzie, 
i to się rozwinęło w scenariusz.
Następny był „Szwadron”. Dlaczego? Bo zawsze chciałem go 
zrobić – na podstawie książki Stanisława Rembeka.
„Girl Guide” nie był moim pomysłem – podrzucił mi go pro-
ducent i operator Witold Adamek.
„Kiler” też mi spadł z nieba. Piotr Wereśniak napisał niezły 
scenariusz, lecz nie do zrealizowania. Przerobiliśmy go z Ryś-
kiem Zatorskim. Duch pozostał, ale litera uległa zmianie. 
„Kiler-ów 2-óch” – wiadomo – sequel.
„Pieniądze to nie wszystko” – scenariusz na zamówienie na-
pisał Jarek Sokół.
Potem razem z Jarkiem napisaliśmy „Superprodukcję”, ponie-
waż różne dziwne rzeczy się działy w środowisku filmowym 
i warto było się z tego pośmiać.
„Ile waży koń trojański?” był z kolei moją bardzo osobistą 
historią rodzinną. 
„Kołysanka”: cudzy pomysł na serial, z którego zrobiłem film.
Jak widać, inspiracje są bardzo różne. Cały czas szukam. 
Chciałbym nakręcić kryminał, trochę poważniejszy, aczkol-
wiek nie pozbawiony komizmu. Przecież nawet w tragediach 
Szekspira jest sporo poczucia humoru!

JAK UDANA CÓRKA
– Jak by wyglądał dziś trailer do „Seksmisji”?
– Nie mam pojęcia, ale kiedyś filmy były ważniejsze od swo-
ich zwiastunów.
– Ma pan jakiś ulubiony swój film?
– Billy Wilder powiedział, że z filmami jest jak ze znajomymi: 
niektórych wita się z otwartymi ramionami, a niektórym się 
tylko podaje rękę. A są też tacy, którym wystarczy skinąć gło-
wą. Żadnego mojego filmu bym się nie wyparł, ale mam do 
nich różny stosunek. Z „Seksmisją” się na pewno ściskam. Ona 
jest jak udana córka, która świetnie sobie dała radę, jest obyta 
w świecie, mieszka w Beverly Hills. O nią się nie martwię. 



W NUMERZE:

KWIETNIOWO-MAJOWY NUMER

JUŻ W SPRZEDAŻY

Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

JULIUSZ MACHULSKI
Machulskiego pytamy o to, dlaczego w naszym kraju kiepsko z komediami ostatnimi czasy. 
Mówi, że to dlatego, że unikamy trudnych tematów. Co ciekawe, Łoziński mówi to samo.

1984
Rok, który zmienił Polskę. Gdy patrzymy na to, co się wydarzyło 30 lat temu, nachodzi nas nieodparte 
wrażenie, że rok 1984 był inny niż pozostałe lata. Piszemy o kilkunastu z tych zdarzeń, a moglibyśmy 
napisać całą książkę.  Bo pominęliśmy np. prezentację Macintosha, grę Tetris i nie zrobiliśmy wywiadu 

z urodzoną w 1984 roku Dodą (co akurat nawet nas nie zaskakuje). Bo zajęliśmy się sprawami, które nas 
wtedy bardziej poruszały – „Akademią Pana Kleksa”, Frankiem Kimono czy Michaelem Jordanem – 

albo takimi, o których nie mieliśmy najmniejszego pojęcia – jak crack czy Buran.

KATARZYNA FIGURA
W konfrontacji z Make Life Harder, do której nie doszło. Złożona historia zahaczająca o topografię 

Gdyni, topografię Kasi F. i niechlubne wspomnienia ze scholi u księdza Darka. Wszyscy mieli 
skomplikowane dzieciństwo.

www.malemen.pl



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

+ 48 (58) 526 88 00, bilety@airport.gdansk.pl

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

Szczegółowe informacje o aktualnych cenach i promocjach znajdą Państwo na www.airport.gdansk.pl  
/ Further information about current prices and promotions on www.airport.gdansk.pl

Całodobowa Informacja lotniskowa / Airport Information 24/7
   801 066 808

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

Straż Graniczna / Border Guard Control + 48 58 348 12 33

Służba Ochrony Lotniska / Airport Security Guard + 48 58 348 11 32

Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna / Fire Brigade + 48 58 348 11 23

Sekretariat Zarządu Portu / Secretariat of Management Board + 48 58 348 11 54

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

/ Polish Air Navigation Services Agency
+ 48 58 348 11 56

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

T1 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty non-Schengen  
/ Departures non-Schengen

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• Nordea Bank 

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

T2 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR
Odloty Schengen  
/ Departures Schengen

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

• „I  Poland” (sklep z pamiątkami / souvenir-shop)

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

WYKAZ WYBRANYCH PUNKTÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH 
W TERMINALACH T1 I T2:

A LIST OF SELECTED COMMERCIAL  
AND SERVICE POINTS AT TERMINAL T1 AND T2:

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

3,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN

2,00 PLN 4,00 PLN 35,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego
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Nowatorów

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

AIR-TRANSFER.PL     
Firma Handlowo Usługowa  
Michał Chmiel
Air-transfer.pl           
Robert Szemro, tel 502 323 396     
admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    
Marcin Wójcik 600 218 795       

AD-MAR    
Usługi Transportowe    
Marian Górecki    
ul. Jana III Sobieskiego 13/20    
86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        
Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

SALZBURG www.salzburg-airport.com

DUBROWNIK www.airport-dubrovnik.hr

RIJEKA www.rijeka-airport.hr

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

AARHUS www.aar.dk

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

GIRONA www.girona-airport.net

AMSTERDAM         www.schiphol.com

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT    www.frankfurt-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

AUSTRIA / AUSTRIA

CHORWACJA / CROATIA

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND www.avinor.no

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

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

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

OSLO   www.osl.no

OSLO-RYGGE www.en.ryg.no

OSLO-TORP    www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-PRESTWICK 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

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW    www.krakowairport.pl

LUBLIN   www.portlotniczy.lublin.pl

RZESZÓW   www.rzeszowairport.pl

WARSZAWA  www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA - MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW      www.airport.wroclaw.pl

ZIELONA GÓRA www.lotnisko.lubuskie.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

ALESUND

TURKU

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

RIJEKA

MANCHESTER

SALZBURG

AARHUS

KRAKÓW

GIRONA

MONACHIUM

BIRMINGHAM



FLIGHT DESTINATIONS

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

ALESUND

TURKU

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

RIJEKA

MANCHESTER

SALZBURG

AARHUS

KRAKÓW

GIRONA

MONACHIUM

BIRMINGHAM

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

• komfortowa odprawa na 24 godziny przed odlotem 
(do 3 godzin przed odlotem dla pasażerów 
z bagażem rejestrowanym* i do 4 godzin dla 
pasażerów z bagażem rejestrowanym linii WizzAir 
oraz do 1,5 godziny dla pasażerów z bagażem 
nierejestrowanym)

• minimum niezbędnych formalności

• możliwość zakupu biletów na dowolną trasę, 
dowolnych linii lotniczych oraz wykupu 
ubezpieczenia

• dogodna lokalizacja w samym centrum miasta 
(naprzeciwko hotelu Mercure Hevelius)

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

• the accredited office of IATA, a member  
of Polish Chamber of Tourism

• comfortable check-in 24 hours before departure 
(up to 3 hours before departure for passengers 
with registered* baggage and up to 4 hours for 
passengers with registered baggage flying with 
WizzAir and up to 1.5 hours for passengers with 
unregistered baggage)

• minimum necessary formalities

• possibility of purchasing tickets for any route,  
by any airline or taking out insurance

• convenient location in the city centre (opposite 
Mercure Hevelius hotel)

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair
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AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

New flights from 
Gdansk with Wizz Air

Wizz Air Airlines presented plans for developing its opera-
tional activities in Poland in April. A new, fifth plane will 
be added to the Gdansk base. Thanks to this, city’s air-
port will get a new connection – this time to sunny Malta. 
The first connection is planned for 20 June. Flights will be 
available twice a week: on Mondays and Fridays. Tickets 
for this connection cost from PLN 249 one-way. Thanks 
to the new machine, there will be also an increase in the 
frequency of other flights from Gdansk to: London Luton 
(to 18 flights a week), Stockholm Skavsta (to 11), Oslo Torp 
(to 7), Bergen (to 7), Ålesund (to 5) and Cologne (to 3). 

April rise  
at Gdansk airport

April 2014 brought Gdansk Airport a rise by 8.8% in com-
parison with the same period in 2013. More than 250 thou-
sand passengers were served that month. 

“We were waiting for statistics on April, which is the first full 
month of the summer season and which often sees novelties 
in regular and charter traffic. An increase by 8.8% is an ex-
cellent result in comparison with other airports in the coun-
try. Moreover, it brings us closer to our main aim, which is to 
serve 3 million passengers a year in Gdansk for the first time 
in the airport’s history,” said Tomasz Kloskowski, Chairman 
of the Board of Gdansk Lech Walesa Airport.

Summer flights
The season for holiday chartered flights has started. 

Charter traffic from Gdansk in the summer season in-
cludes flights to:
Agadir, Antalya, Barcelona, Burgas, Bodrum, Rhodes, Cha-
nia, Dalaman, Dubrovnik, Enfidha, Heraklion, Hurghada, 
Korfu, Kos, Madeira, Monastir, Palma de Mallorca, Pafos, 
Thessaloniki, Sharm el-Sheikh, Tenerife, Varna, Fuerteven-
tura and Zakynthos. 

Nowe połączenia Wizz Air 
z Gdańska
W kwietniu linie lotnicze Wizz Air przedstawiły plany roz-
woju działalności operacyjnej w  Polsce. Do gdańskiej bazy 
zostanie dodany kolejny, piąty już samolot. Dzięki temu 
gdańskie lotnisko uzyska nowe połączenie, tym razem do 
słonecznej Malty.Pierwsze połączenie zaplanowane jest na 
20 czerwca, a  odbywać się będzie dwa razy w  tygodniu – 
w poniedziałki i piątki. Bilet na połączenie można zakupić 
już od 249 zł w jedną stronę. Dzięki nowej maszynie wzro-
śnie także częstotliwość innych lotów z Gdańska – do portów 
lotniczych Londyn Luton (do 18 tygodniowo), Sztokholm 
Skavsta (do 11), Oslo Torp (do 7), Bergen (do 7), Ålesund (do 
5) oraz Kolonii (do 3). 

Kwietniowy wzrost  
na gdańskim lotnisku
Kwiecień 2014 roku przyniósł Portowi Lotniczemu w Gdań-
sku 8,8% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku 
2013. Tylko w  tym miesiącu obsłużono ponad 250 tys. 
pasażerów.

– Czekaliśmy na dane za kwiecień, który jest pierwszym peł-
nym miesiącem sezonu letniego, w którym pojawia się prze-
cież wiele nowości nie tylko w ruchu regularnym, ale również 
czarterowym. Wzrost na poziomie 8,8% jest doskonałym re-
zultatem na tle innych lotnisk w naszym kraju. Ponadto przy-
bliża nas do osiągnięcia głównego celu, czyli po raz pierwszy 
w historii obsłużenia w Gdańsku 3 milionów pasażerów cią-
gu roku. – powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

Letnie czartery
Rozpoczął się sezon na wakacyjne połączenia czarterowe. 

W sezonie letnim w ruchu czarterowym z Gdańska można 
polecieć do:
Agadiru, Antalayi, Barcelony, Burgas, Bodrum, Rodos, Cha-
nia, Dalaman, Dubrovnika, Enfidha, Heraklionu, Hurghady, 
Korfu, Kos, Madery, Monastiru, Palma de Mallorca, Pafos, 
Salonik, Sharm al Sheik, Teneryfy, Varny, Fuerteventury 
i Zakyntosu. 
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„Live&Travel” i Radio Gdańsk 
otworzyły lotnisko

Redaktorzy „Live&Travel” i Radia Gdańsk nadawali na 
żywo prosto z lotniskowego terminalu. Nie zabrakło gości, 

ciekawostek, a także emocji.

W maju Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Wałęsy nie 
zabrakło powodów do świętowania – obchodził on aż trzy 
okrągłe jubileusze. Na początku lat 70. XX wieku podjęto de-
cyzję o przeniesieniu lotniska z gdańskiego Wrzeszcza do Rę-
biechowa. Wybudowany od podstaw Port otwarto dokładnie 
czterdzieści lat temu – w  1974 roku. Dwadzieścia lat później 
utworzono zarządzającą lotniskiem spółkę prawa handlowego, 
a w 2004 roku nadano mu imię byłego prezydenta Polski i przy-
wódcy NSZZ „Solidarność” - Lecha Wałęsy. 

Właśnie dlatego Radio Gdańsk w  specjalnym porannym 
programie nadawało bezpośrednio z  lotniskowego terminalu. 
Współgospodarzem porannego pasma w  ramach dnia otwar-
tego na lotnisku był magazyn „Live&Travel”. Reporterzy radia 
rozmawiali z pracownikami Portu Lotniczego, którzy ujawnili 
kulisy ich pracy. Na antenie gościliśmy ekspertów, których wy-
pytaliśmy o kondycję lotniska i plany na przyszłość.

W  programie „Poranne Radio Gdańsk” Tomasz Galiński 
ujawnił m.in. tajniki pracy Służby Ochrony Lotniska. Reporter 
RG rozmawiał z oficerem SOL–u m.in. o tym, dlaczego w trak-
cie przechodzenia przez lotniskowe bramki należy wyciągnąć 
z torby laptopa albo kiedy na pokład można wnieść większe niż 
100 ml opakowanie z płynem. Z pracownikami lotniska mie-
liśmy okazję poznać obiekt „od kuchni” i zajrzeć w miejsca na 
co dzień niedostępne dla pasażerów. Przejechaliśmy się pasem 
startowym, obejrzeliśmy maszyny, które ma na wyposażeniu 
Port Lotniczy, a nawet poznaliśmy robota, który na nim pracu-
je. W audycji nie mogło zabraknąć gościa, którym był Tomasz 
Kloskowski – Prezes Portu Lotniczego w Gdańsku.

Kolejnym gościem Tomasza Galińskiego była Karolina 
Bursa – rzecznik prasowy linii lotniczych Eurolot. Dowie-
dzieliśmy się co nieco na temat nowych połączeń i planowa-
nego kierunku rozwoju, a także... ile pilotek, a ilu stewardów 



pracuje w samolotach linii Eurolot. Nie obyło się bez przeglądu 
naszego magazynu i rozstrzygnięcia konkursu! Odpowiadając 
na pytanie: „Jaki zakątek Europy chciałbyś odwiedzić i  dla-
czego?” pani Aneta z Gdańska wygrała podwójny bilet w dwie 
strony na dowolne połączenie linii Eurolot z Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W  programie „Rozmowa Kontrolowana” prowadzonym 
przez Agnieszkę Michajłow, gościem był marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk. – W miarę przyro-
stu ruchu lotniskowego będziemy mogli rozwijać kolejne pla-
ny. Temat lotniska to nie jest tylko tych zadań inwestycyjnych, 
które są w tej chwili jeszcze realizowane, np. rękawy czy drugi 
stopień ILS, czyli system zapewniający bezpieczeństwo lądo-
wania, ale także infrastruktura towarzysząca, czyli kolej me-
tropolitarna. Tutaj trzeba się sprawnie dostać, ten port lotni-
czy musi przyciągać pasażerów również sprawną komunikacją 
– mówił marszałek.

„Komentarze Radia Gdańsk” tym razem prowadziły dwie 
osoby: Marek Lesiński oraz redaktor naczelny „Live&Travel” 
– Jakub Milszewski. Ich gośćmi byli m.in. rzecznik prasowy 
lotniska w Gdańsku Michał Dargacz oraz Krystyna Harten-
berger–Pater – dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Tematem rozmowy było nie tylko lotnisko, ale 
całe Trójmiasto oraz Skandynawia.

Na koniec, w programie „Ludzie i Pieniądze” Iwona Wy-
socka gościła prof. Dariusza Filara, prof. Andrzeja Blikle oraz 
dyrektora handlowego Eurolotu Mateusza Kokosińskiego, 
którzy przedstawili słuchaczom finansowe aspekty funkcjono-
wania lotnisk i linii lotniczych. 
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Live&Travel and Radio Gdansk 
opened the airport

Journalists from Live&Travel and Radio 
Gdansk broadcast their programme live from 
the airport terminal. It was rich in guests, in-
teresting comments and emotions.

Gdansk Lech Walesa Airport had many reasons to celebrate 
in May – it observed as many as three round anniversaries. In 
the early 70s, it was decided that the airport should be moved 
from the district of Wrzeszcz in Gdansk to Rebiechowo. The 
airport built from scratch was opened precisely forty years ago, 
in 1974. The commercial company managing the airport was 
established twenty years later, and in 2004, the airport was 
named after Lech Wałęsa, former President of Poland and 
leader of Solidarity.

This is why Radio Gdansk aired a  special morning pro-
gramme directly from the airport terminal. Live&Travel 
co-hosted the morning broadcast as part of the open day at 
the airport. Reporters from the Radio talked to employees of 
the Airport, who told them how their work looks behind the 
scenes. We also invited experts and asked them about the air-
port’s situation and plans for the future.



In the programme called “Poranne Radio Gdansk” (“Morn-
ing Radio Gdansk”), Tomasz Galiński revealed some arcane 
details about the work in Airport Security Services. The re-
porter from RG talked to an Airport Security officer about 
the reasons why passengers have to take out laptops from their 
bags when they cross security gates or about the circumstanc-
es when they can take more than 100 ml of liquids aboard. 
With airport employees, we had a  chance to see the object 
from the inside and peep into places normally inaccessible for 
passengers. We drove along the runway, saw the machines 
the Airport uses and even met a robot working there. Tomasz 
Kloskowski, Chairman of the Board of Gdansk Lech Walesa 
Airport, was another important guest in the programme.

Galiński invited also Karolina Bursa, spokeswoman for Eu-
rolot. She told us a few things about the new flights and plans 
for development and about... the number of female pilots and 
stewards working aboard Eurolot planes. We also reviewed 
our magazine and announced the winners of our competition! 
Answering the question: “Which place in Europe would you 
like to visit and why?”, Aneta from Gdansk bought a double 
return ticket for any Eurolot flight from the Gdansk Lech 
Walesa Airport.

Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk was 
Agnieszka Michajłow’s guest in the programme “Rozmowa 
Kontrolowana” (“Controlled Conversation”). “As airport traf-
fic is increasing, we can implement our next plans. Because the 
subject of our airport covers not only projects which are not yet 
realized, like for example airbridges or CAT II ILS, meaning 
a safe landing system, but also the related infrastructure, that is 
the metropolitan railway. People need to be able to get here fast, 
and the airport has to attract passengers with efficient commu-
nication as well,” said Marshal Struk.

The programme “Komentarze Radia Gdańsk” (“Radio Gdan-
sk Comments”) was this time hosted by two people: Marek 
Lesiński and Jakub Milszewski, chief editor of Live&Travel. 
They invited, among others, Michał Dragacz, spokesman for 
Gdansk Airport, and Krystyna Hartenberger–Pater, director of 
Pomorskie Tourist Board. They talked not only about the airport 
but also the whole Tri-City and Scandinavia.

In the final programme “Ludzie i  Pieniądze” (“People and 
Money”), Iwona Wysocka talked to Prof. Dariusz Filar, Prof. 
Andrzej Blikle and Eurolot’s Commercial Manager Mateusz 
Kokosiński, who explained to the listeners the financial aspects 
of airports’ and air lines’ activities. 

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

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

podczas przebywania w Saloniku VIP,
• bogatą ofertę artykułów spożywczych oraz napojów,
• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych, 

TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
• indywidualny transport do/z samolotu,
• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.

Odlatujesz lub przylatujesz - skorzystaj z usług VIP Departuring or arriving - use the VIP service

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

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

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

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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