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Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.
Autor największych
polskich hitów komediowych w XXI
w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" i "Lejdis").
"Testosteron" - stale
obecny w teatrach
w kilkunastu krajach
- jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich
sztuk na świecie.
W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

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

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

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

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

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 90-ty. Pół
życia spędził w teatrach,
jeszcze więcej w salach
kinowych. To jego domy.
Wszystko co możliwe
przelewa na papier.
W czasach rodzącej się
cenzury w stołecznym
teatrze wystawia sztukę
z tematem coming outu...
w dodatku kobiety, Matki
Polki i wcale się tego
nie boi. Nie boi się też
zadawać pytań, sięgać
po kino Larsa Von Triera
i zestawiać na swojej
playliście berlińskie techno z poezją śpiewaną.

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

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

EN
He observes and
then describes and
makes comments.
Mainly about sport,
but he has two novels to his credit too.
He listened to Mariusz Czerkawski and
Robert Lewandowski
tell him about their
lives, which he described in his books.
On a regular basis,
he is a journalist at
NC+ and newscaster
at TVN and TVN24.
A sports freak crazy
about music. A lover
of art with a soul.
Here: a columnist
and interviewer.

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

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

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

ZDJĘCIA (OD LEWEJ): DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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Jego konikiem jest
kuchnia japońska,
którą ubóstwia
i wznosi na piedestały. Nie z jednego
pieca jadał chleb,
podróżując u boku
Roberta Makłowicza, zaglądając
w zakamarki miejsc
zakazanych dla zwykłego śmiertelnika.
Kulinarny obieżyświat i poszukiwacz
intensywnych smaków. Współzałożyciel
Akademii Kulinarnej
Fumenti w Gdańsku

Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka. Tata
uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą
samochodu jeszcze
zanim wsiadła na
rower. Dziś pociąga
ją wszystko, co ma
cztery koła, a każdy
z samochodów darzy
wielkim uczuciem.
Autorka bloga „Panie
wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.
.

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

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

Aktorka, dramaturg,
reżyserka. Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do Teatru Starego
w Krakowie, później
dołączyła do zespołu
TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała swój tekst
„Uwodziciel” w Teatrze
Nowym K. Warlikowskiego. Na premierę
czeka jej debiut kinowy „W spirali” w reż. K.
Aksinowicza.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba
zafascynowana
ludźmi, twarzami,
pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na pierwszym
planie. Po ukończeniu trzydziestki
pokazała, że swoje
życie można zmienić
w dowolnym momencie, Skończyła
Warszawską Szkołę
Filmową i od kilku lat
oddaje się wyłącznie
fotografowaniu.

EN

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

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

EN

She has a weakness
for cars instilled in
her head, because
she does not have
a heart but a turbocharger instead. Her
dad was stubbornly
feeding her with
priceless knowledge
and seating her
behind the steering
wheel even before
she mounted a bike.
Today everything
with four wheels
attracts her, and she
feels strong affection
for each car. The author of a blog entitled
Panie wiozą Panów:
www.paniewiozapanow.pl

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

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

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

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

EN

16–17

STREFA VIP / VIP ZONE

JAK KAMELEON

JAK

KAMELEON
NIEŚMIAŁY CHŁOPAK, KTÓRY NA KINOWYM EKRANIE ZAMIENIA SIĘ W TWARDZIELA, A PIERWSZY FILM Z JEGO UDZIAŁEM BIJE REKORDY POPULARNOŚCI. WITAJCIE W ŚWIECIE
PIOTRA STRAMOWSKIEGO.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Monika Szałek
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Rozmawiam z nowym etatowym polskim
kinowym twardzielem?

W tej chwili faktycznie tak jestem odbierany.
Ale uważam się za elastycznego aktora i chciałbym grać w różnych projektach. „Pitbull” był
faktycznie takim pierwszym dużym projektem, w którym się pojawiłem. Już niebawem
wyjdzie jednak inny film: „W spirali”, gdzie
gram postać odmienną o 180 stopni. Premierę
mamy w czerwcu. Film reżyserował Konrad
Aksinowicz. Gram w nim z Kasią Warnke,
przy jego okazji zresztą się poznaliśmy. W tym
momencie zatem owszem – patrzą na mnie
przez pryzmat twardziela. Ale ogólnie uderzam w kameleona, który będzie się zmieniał.
Bardzo lubię pracować nad postaciami.
Nie boisz się, że ten film wpłynie na twoją
przyszłą karierę? Że będziesz się musiał
zmagać z szufladką, a propozycje, które
przyjdą, będą do siebie podobne?

Cieszę się, że pojawił się „Pitbull” i mogę tylko
za to dziękować. Ale wydaje mi się, że na te
szufladki mamy wpływ. Aktorzy dostają różne
scenariusze i pozostaje tylko pytanie, co z tym
zrobią. Bardzo dużo osób idzie jakimś tropem, który został sprawdzony i dobrze przyjęty przez publiczność. Ja zawsze szukam. Nie
chciałbym bazować na tym, co zrobiłem. Wolę
szukać i zaskakiwać. Strasznie to lubię u aktorów. Podoba mi się, kiedy widzę u nich coś nowego, kiedy eksplorują nowe pola. To zresztą
zawód, który daje możliwość poznania siebie.
Jesteś rodowitym warszawiakiem. Widywałeś tę Warszawę, która była pokazana
w „Pitbullu”?

Nie była mi w ogóle znana. Mówiło się o różnych
dziwnych „akcjach”, ale nie miałem z nimi
styczności. Poza tym jestem za młody, żeby
o takich rzeczach rozmawiać, bo kiedy one się
działy, ja uczyłem się jeździć na deskorolce. Wydaje mi się, że pokolenie o dziesięć lat starsze
ode mnie, które wychowało się na podwórku,
miało większą wiedzę. Do nas docierały jakieś
historie, ale to starsi koledzy je opowiadali. Nie
byłem częścią tego świata, nie miałem do niego
dostępu i nie interesował mnie. Urodziłem się
w Warszawie, do szóstego roku życia mieszkałem na Ursynowie – przez chwilę mieszkałem
też w Berlinie – a potem przeniosłem się do
Piaseczna. To specyficzne miejsce. W Warszawie najbliższy był mi Mokotów. Właśnie tam się
wychowałem, w Piasecznie, z ludźmi z Piaseczna. Jak później poznałem ludzi z Warszawki,
z centrum, to okazało się, że to inny klimat. Nie
jestem warszawiakiem w takim znaczeniu, że
chowałem się na dzielni.
Na podwórku byłeś liderem?

Nie, nic z tych rzeczy. Liderem nie byłem. Ale
byłem zawsze ciekawy opinii innych. Zawsze

JA Z AW S Z E S Z U K A M .
N I E CHCI A ŁBY M
B A Z OWAĆ N A T Y M ,
C O Z RO B I Ł E M . WO L Ę
S Z U K AĆ I Z A S K A K I WAĆ .
wiedziałem, że mogę się od innych dużo nauczyć i nigdy nie miałem jakiegoś swojego „ja
wiem”. Przez to dużo się nauczyłem, ale też
dostawałem w dupę, bo przecież łatwo kogoś
takiego wykorzystać.
Wydawało mi się, że przyszli aktorzy są
pewni siebie, nie peszą się, przewodzą.
Kiedy przychodzi do podrywania dziewczyn
w barze, to właśnie oni nie boją się zagadać.

Paradoksalnie w moim przypadku jest odwrotnie. Nie byłem pewny siebie i nie przewodziłem. W związku z tym, może po to,
żeby podświadomie sobie coś udowodnić,
wybrałem sobie taką drogę. Nie miałem świadomości, na czym tak naprawdę polega zawód
aktora. Dopiero po szkole się z tym zderzyłem.
Kiedy rozmawiam z moimi kolegami, którzy
nie są aktorami, opowiadają mi: „nie kumamy
do końca tego co robisz, co to jest za świat”.
W dzieciństwie byłem nieśmiały. Kiedy patrzę
na mój wybór szkoły teatralnej z perspektywy czasu to muszę ci powiedzieć, że to była
pewnego rodzaju terapia. Pracowaliśmy na
naszych emocjach. My byliśmy naszymi własnymi instrumentami. W moim przypadku
było tak, że musiałem się przebijać przez moje
wyobrażenia o aktorstwie. Myślałem sobie:
„Gwiazda! Chcę grać, chcę być jak Robert De
Niro, jak Marlon Brando”.
To chyba częste.

W szkole to normalne. Tylko nieliczni mają odpowiednią świadomość o zawodzie i wiedzą,
czego tak naprawdę chcą. Ja sobie to uświadomiłem później. Dotarło do mnie już po szkole.
Na uczelni było jak pod kloszem. Bezpiecznie.
Pracowałem sobie, wkręcałem się. Dopiero
później zdałem sobie sprawę, że ten proces,
który tam przeszliśmy, rozwija człowieka jak
nic innego. Kiedy próbowaliśmy zrozumieć
postaci, które graliśmy, to one zostawały
w nas. Dużo się na tym nauczyliśmy.
Wiem, że wymyśliłeś sobie aktorstwo
wcześnie. Pierwszy egzamin na PWST
w Krakowie oblałeś, ale uparłeś się i zdałeś
za drugim razem. Nikt cię nie odwodził
od pomysłu zostania aktorem? Nie było

głosów rozsądku, żeby zdecydować się na
jakiś pewniejszy fach?

Wydaje mi się, że moi rodzice mieli ze mną
trochę trudno. Wiecznie bujałem w obłokach i byłem odklejony. Odczepiałem się
jakoś od problemów i ich nie dostrzegałem,
co było w sumie dobre, bo ich po prostu nie
doświadczałem.
Dalej tak jest?

Nie, chyba się troszeczkę ogarnąłem. Ale wtedy dużo rzeczy po mnie spływało, co jest wygodne, ale czasami mało rozwojowe. Ale to nie
było tak, że chciałem zostać aktorem. Myślałem o tym, bo lubiłem się wygłupiać, bo ludzie
mówili: „O, ty to powinieneś zostać aktorem,
bo umiesz naśladować ludzi”. Bo faktycznie
potrafię parodiować ludzi, jestem w tym naprawdę dobry i jak kogoś znam dłużej, jest
charakterystyczny i go złapię, to jest jeden do
jednego. Nie wiem jak to się dzieje.
Bogusława Lindę też już umiesz
parodiować?

(nieśmiało) Trochę tak...
Jak to dalej było z tym aktorstwem?

W szkole nie miałem super wyników. Rodzice się wkurzali. Byłem raczej trójkowym
uczniem, a zdarzało się, że dwójkowym. I bardzo leniwym. Ale jak coś mnie zainteresowało,
to potrafiłem się nad tym skupić. Nauczyciele
się dziwili i oskarżali o ściąganie, bo miałem
z czegoś nagle piątkę. Jarałem się na przykład
starożytnym Egiptem i pani była zdziwiona,
że z tego materiału dostawałem dobre oceny. Resztę olewałem. Rodzice pytali: „Jak ty
chcesz być aktorem, skoro z polskiego masz
tróję, nie chce ci się czytać lektur?”. Faktycznie tak było. Byłem nastawiony na nie. Zacząłem wierzyć w to, że nic ze mnie dobrego nie
będzie. Nawet się z tym pogodziłem – a co tam,
jak nie będzie, to nie będzie. To mój ówczesny
sposób myślenia. Nie przejmowałem się. W liceum na studniówce mieliśmy zrobić jakieś
parodie nauczycieli. Ja byłem od kółka teatralnego jak najdalej, raz mnie z niego zresztą wyrzucili, bo udawałem RoboCopa. Bardzo dobrze go udawałem na dodatek. Przed
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JAK KAMELEON

BA R DZO SI Ę CI E SZ Ę,
ŻE W Y BR AŁEM TĘ
D RO G Ę . L U B I Ę T O C O
RO B I Ę I M A M N A D Z I E J Ę ,
ŻE BĘDĘ MI A Ł SZA NSĘ
RO B I Ć T O D Ł U G O.
studniówką przyszła do mnie koleżanka: „Musisz pokazać pani od polskiego, jak ty udajesz pana Nadolnika. Ona
pęknie!”. Ja na to: „Nie no, co ty”. Było jakieś pięć dni do
studniówki. Pytałem: „To wy od dwóch miesięcy ćwiczycie, a ja mam to w pięć dni zrobić?”. „Nieważne, musisz to
pokazać!”. Dobra. Poszedłem, pokazałem. Nauczycielka
spadła z krzesła i leżała na ziemi ze śmiechu. Powiedziała,
że muszę to pokazać, mogę robić co chcę, ale mam to zaprezentować. I tak zrobiłem. Nasza grupa wtedy wygrała.
To był dla mnie ważny moment. Byłem przez wszystkich
niedoceniany – „Stramek to Stramek” – a tu nagle obrót
o sto osiemdziesiąt stopni. Zachwyt. Wszyscy biją brawo.
Nauczyciele, którzy na mnie psioczyli, leją ze śmiechu,
a ja widzę, że dałem im szczęście. Pomyślałem, że się autentycznie bawią, więc coś w tym jest. Nieśmiało wtedy
pomyślałem znów o tym aktorstwie: „Okej, spróbuję”.
I się nie dostałem. Wkurzyłem się – ja się nie dostałem? O,
nie! I zaczęło się. Uparłem się i zdałem za drugim razem.
Bardzo się cieszę, że wybrałem tę drogę. Lubię to co robię
i mam nadzieję, że będę miał szansę robić to długo.
W PWST mieliście niezłą klikę na roku.

Nasz rok był mocny. Był Dawid Ogrodnik, Marcin Kowalczyk, Kuba Gierszał... W zasadzie wszyscy od nas
gdzieś grają.
Byliście pokoleniem, które weszło w to nowe polskie kino.

Tak się wpasowaliśmy, to prawda. I byliśmy niepokorni.
Nie godziliśmy się na to, co nam dawali, tylko zawsze walczyliśmy. Wykładowcy narzekali, że jesteśmy niesubordynowaną grupą, że nie da się z nami rozmawiać. Pamiętam,
że dziekan po naszym dyplomie po czwartym roku przyszedł i nas za to przepraszał. Powiedział, że cofa wszystko
co o nas mówił i życzy nam wszystkiego dobrego. Mieliśmy
taką małą satysfakcję.
Kiedy Dawid Ogrodnik i Marcin Kowalczyk mieli „Jesteś
Bogiem”, kiedy Kuba Gierszał miał „Salę samobójców”,
ty tkwiłeś w teatrze. Nie czułeś zazdrości?

W szkole zawsze trzymaliśmy się razem. Lubiliśmy się
bardziej lub mniej, ktoś był większym cwaniakiem, ktoś
mniejszym, ale szanowaliśmy się. Powiem szczerze: kiedy im się udawało, to się bardzo cieszyłem. Mój punkt
widzenia był taki: im się udało, więc to znaczy, że mi też
może. Było to dla mnie logiczne i prawdopodobne, taki już
mam sposób myślenia (śmiech). Potem był taki moment,
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w którym oni parli dalej i dalej, a ja się zasępiłem: „Kurde,
a jak to nie przyjdzie?”. Zacząłem mieć wątpliwości, ale
szybko wróciłem. „Piotrek, nie myśl w ten sposób, to jest
niepotrzebne, tylko będziesz się wkurzać. Myśl pozytywnie i będzie okej”. I przyszedł „Pitbull”, po którym nastąpiły zmiany. Opłacało się czekać. Mam swoje kolejne cele
i wierzę w to głęboko, a nawet wiem, że się uda.
Kiedy skończyłeś szkołę, miałeś już świadomość tego,
że praca aktora polega głównie na czekaniu?

Nie. Na nic nie byłem przygotowany. Mogę to powiedzieć
na głos: szkoła tego nie uczy. To jest jedna z rzeczy, gdzie
szkoła robi krzywdę, bo nie przygotowuje ludzi do życia
po szkole. Ludzie, którzy byli na czwartym roku, mieli
zakaz grania w filmach, bo przecież nie mogą omijać
lekcji. Absurd. A potem wychodzę ze szkoły i dowiaduję się, o co chodzi. Ja byłem już w agencji, chodziłem
na castingi, więc coś tam wiedziałem. Ale spotkałem na
castingu w Warszawie starszego ode mnie chłopaka, który skończył szkołę. Był jak dziecko we mgle. Kompletnie
nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, gdzie iść, co zrobić.
Mówię do niego: „Chłopie, ty skończyłeś szkołę, a w ogóle nie masz pojęcia, gdzie się podziać!”. Raczkował. Nie
wiedział, co to jest casting, ale skończył szkołę i był teoretycznie gotowy do pracy. Tylko że to nie jego wina. To
wina szkoły. To wina tego, że nie mamy pracy z kamerą.
Ale w końcu to szkoła, która przygotowuje dobrze na deski teatru. Z tym że świat się zmienia, aktorzy teatralni
grają w filmach i odwrotnie. Dlatego na castingach często

najlepiej wypadają laicy, bo jak ktoś po szkole przychodzi na casting, to jest tak spięty, że nic nie może ze sobą
zrobić. A przychodzi ktoś z zewnątrz, po liceum, ma luz,
bo ma w dupie. I wygrywa. Wszyscy później mówią, że to
niesprawiedliwe, że biorą osobę, która nigdy nie kształciła się w tym kierunku. Na początku też się nad tym zastanawiałem, ale teraz wiem, że to błędne myślenie. Szkoły
teatralne powinny bardziej postawić nacisk na kontakt
studentów z mediami, z którymi muszą się oswajać od samego początku wykonywania zawodu. Bez tego będzie ci
potem bardzo ciężko.
Ile takich castingów przerobiłeś?

Chodziłem głównie na castingi do reklam, bo na tym
można było dużo zarobić, a w szkole szukało się przede
wszystkim szybkiego zarobku. Reklamowałem bank,
telefonię komórkową... Na to też trzeba uważać, bo castingi do reklam ograniczają. To zupełnie inna bajka.
Wchodzisz, mówisz: „Dzień dobry, nazywam się tak
i tak”, potem twarz, ręce, profil, obrót dookoła i dziękuję. I emocje. „Proszę zagrać emocje: uśmiech, smutek”.
Kiedy z takim „przygotowaniem” poszedłem na casting
do filmu, to mnie wyśmiali.
Jak sobie radziłeś, kiedy wyszedłeś już ze szkoły
z dyplomem?

Mieliśmy ten fart, że zagraliśmy dyplom z Mają Kleczewską, jedną z najbardziej znanych reżyserek, z którą
bardzo się rozumieliśmy i odpowiadało nam jej psychologiczne podejście do pracy. Wygraliśmy festiwal w Łodzi i nas tam zobaczono. Ale faktycznie najpierw przez
rok się bujałem, bo poszedłem na casting i od razu mnie
wzięli do Teatru na Woli. Robiłem tam spektakl, w którym w końcu nie zagrałem, bo ekipa się przemieliła ze
dwa razy i zrezygnowałem, dostałem wtedy propozycję
z Bydgoszczy. Nie było zatem tak, że nic nie robiłem. Siedziałem najpierw przez rok w tym teatrze w Warszawie,

JAK KAMELEON

I am glad that “Pitbull” came up, and I can
only be grateful for it. Yet, I think that we
have an influence on such pigeonholes. Actors get various scripts, and it is up to them
what they will do about it. A number of people follow a tried and tested path, approved
by the audience. I am constantly seeking
new ways. I don’t want to rest on my laurels.
I prefer to seek and surprise. I like that about
actors. I like when I see them doing something new, exploring new ways. After all, this
is a profession which gives you a chance to
discover yourself.
You are from Warsaw. Have you ever seen
the Warsaw of “Pitbull”?

potem zadzwonili z Bydgoszczy. Dyrektor
powiedział, że widział mnie na festiwalu
w Łodzi i się spodobałem.
Wiem, że pracujesz też nad innymi projektami. Wygląda zatem na to, że twoje nazwisko
w najbliższych latach nie zniknie z afiszy.

Tego nigdy nie wiadomo. Starając się obiektywnie na to patrzeć, to jednak nic nie wskazuje, żeby miało zniknąć. I'll be back!
ENGLISH

LIKE CHAMELEON
A shy boy who, on the silver screen, transforms into
a tough guy. His first film is a smash hit. Welcome to
the world of Piotr Stramowski.

Am I talking with a new full-time Polish
tough guy?

Actually, now I am seen as a tough guy. But
I consider myself a flexible actor and I would
like to appear in various projects. “Pitbull”
was the first such a big project I appeared in.
However, in June, a new film “W spirali” is
coming out. I play a completely different character there. The film was directed by Konrad
Aksinowicz. I appear there with Kasia Warnke. By the way, that’s how we met. So, now,
that’s true that people see me as a tough guy.
But in general, I target at a changeable chameleon. I enjoy working on new characters.
Aren’t you afraid that this film will
influence your future career? That you will
be pigeonholed, and potential offers will
all be the same?

No, I haven’t. I heard stories about some
strange “actions” but I have never been involved. Besides, I am too young to talk about
such things. When they were happening,
I was learning to skateboard. I guess that
people ten years older than me, who grew
up playing outside, knew more of that. As
I said, we heard some stories, but the older
guys were the ones to tell them. I was not
a part of that world, I didn’t have access to it,
I wasn’t even interested. I was born in Warsaw and till the age of six I lived in Ursynów – I lived in Berlin for a while – and then
I moved to Piaseczno. It is an unusual place.
I was closest to Mokotów in Warsaw. This is
where I grew up, in Piaseczno, with people
from Piaseczno. Later, when I met these
typical Varsovians, from the city centre,
it turned out to be a different kettle of fish.
I am not a Varsovian in the sense that I grew
up in the ends.
Were you a leader in your backyard?

No, nothing of the sort. I wasn’t a leader. But
I was always interested in views of other people. I’ve always known that I can learn a lot
this way and I’ve never thought anything like
“I know best”. Thanks to that, I’ve learnt a lot.
But I also got my ass whipped, because it is
easy to take advantage of such a person.

I must say it was a kind of a therapy. We
worked on our feelings. We were our own instruments. I had to confront with my idea of
acting. I thought: “A star! I want to perform,
I want to be like Robert De Niro, like Marlon
Brando.”
It happens quite often, doesn’t it?

At school it is normal. Only a few people
understand the profession and know what
they really want. I realized that later, after
school. At school, I was wrapped up in cotton wool. It was safe. I worked, I got used to
it. Only later, I realized how much the process we went through there develops a person. When we tried to understand the characters we played, they stayed within us. We
learnt a lot this way.
I know that the idea of acting came up
quite early. You failed your first exam
to the Academy for the Dramatic Arts in
Cracow. But you persisted and succeeded
on the second attempt. Did no one try to
discourage you from being an actor? Did
you not hear voices of good sense telling
you to choose a more certain profession?

I guess that I gave my parents a hard time. I always had my head in the clouds. I distanced
myself from problems and I didn’t see them.
Actually, it did me good as I never experienced any trouble.
Is it still like that?

No, I think I pulled myself together. But then,
it was like water off a duck’s back, which is
convenient after all, but not really developing. But it was not like I wanted to be an actor. I thought about it because I liked fooling
around, because people were like: “Oh, you
are so great at imitating people, you should
be an actor.” Yes, that’s true, I can imitate
people quite well and when I know somebody
for some time, and that person is peculiar
and I catch it, it is one to one. I don’t know
how I’m doing it.

I thought that future actors are confident,
not bashful, that they take the lead. When
it comes to picking up girls in a bar, they are
the ones who are not afraid to start talking.

Can you imitate Bogusław Linda as well?

Well, paradoxically, in my case, it is the
other way round. I’ve never been self-confident and I’ve never taken the lead. Therefore, perhaps to prove something to myself,
I chose such a path. I didn’t know what it is
like to be an actor. I realized it only after
school. When I am talking with my friends
who aren’t actors, they tell me: “We don’t
get what you are doing, what a world it is.”
When I was a child, I was shy. When I look at
my choice of an acting school in retrospect,

I didn’t get great results at school. My parents got angry. I was a sort of a “C” student,
sometimes even a “D” one. And I was very
lazy. But when something aroused my interest, I could focus on that. Teachers were surprised and accused me of cheating, because
suddenly I got an “A”. For example, I was crazy about ancient Egypt, and my teacher was
surprised that I got good grades in it. I didn’t
give a damn about the rest. My parents asked
me: “How are going to become an actor

(shyly) A little...
So, what about the acting? What was next?
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if you get “C” in Polish, if you don’t care about the required reading books?” Actually, they were right. I had
a “no” attitude. I started to believe that nothing good
would come out of that. And I even resigned myself to
my fate – what the heck, if it wouldn’t work out, it just
wouldn’t. I used to think like that then. I didn’t worry. In
high school, at the prom, we were to imitate teachers.
I kept off the drama club, once I was even thrown out for
imitating RoboCop. It was a good job, by the way. Before
the prom, a friend came by and said: “You must show
the Polish teacher how you imitate Mr Nadolnik. She’ll
laugh her head off!” And I was like: “You must be kidding me.” And five days before the prom, I asked: “So,
you’ve been practising for two months, and I am supposed to be ready in five days?” “It doesn’t matter, you
must show it!” Fine. So I went and did it. The teacher
fell off her chair and was bursting her sides with laughter. She said I had to show it. Then, I could do whatever I want, but I had to show it. And I did it. Our team
won. It was an important moment for me. I was always
underestimated – “Stramek is just Stramek” – and suddenly, things took a new turn. Admiration. Everybody is
cheering. Teachers who grumbled about me are there,
laughing their heads off, and I see I have made them
happy. It occurred to me that they are really having fun,
so there must be something in it. So I thought about acting again. “OK, I’ll try.” And I failed the audition. I got
angry – I failed? Oh, no. And that’s how it started. I persisted and succeeded on the second attempt. I am really
glad I chose this path. I like what I’m doing and I hope to
do it for quite a long time.

up and everything changed. It was worth the wait. Now
I have my goals and I strongly believe, I even know, that
I’ll succeed.
After graduation, did you know that being an actor is
mainly about waiting?

No, I didn’t. I wasn’t ready for anything. I can say it out
loud: school doesn’t teach you that. It doesn’t prepare
people to what will come in the real life. 4th year students
weren’t allowed to appear in films, because they couldn’t
skip classes. Nonsense. And then I left school and found
out what it is about. I’d been in an agency, I’d been to auditions, so I had a general idea. Once, in Warsaw, I met a guy,
older than me, who had already graduated. He was like
a babe in the woods. He didn’t know where he was, where
to go, what to do. So I tell him: “Man, you graduated from
school and you don’t have any idea what to do!” He was still
cutting his teeth. He didn’t know what an audition was,
but he graduated and, in theory, was ready to work. But he
was not to blame. The school was to blame. We don’t work
with a film camera at school. Well, but we learn to perform
in the theatre. Still, the world is changing, theatre actors
appear in films and the other way round. That’s why laymen do best at auditions – if you come to an audition after
school, you are too tense to do anything. A person after
high school doesn’t care, is free and easy. And wins. And
then everybody says it’s not fair that they take on a person
who has never learnt acting. At first, it made me think, but
now I know it’s wrong. Acting school should focus on students’ contact with the media, which they should get used
to from the very beginning. Without that, it will be hard.

At the Academy, you had quite a clique.

How many auditions have you been to?

Our class was really good. There was Dawid Ogrodnik,
Marcin Kowalczyk, Kuba Gierszał... Actually, all of us
appear somewhere.

Mainly, I went to advertisement auditions, because
you could earn a lot from it, and at school, you look for
a gravy. I advertised a bank, a mobile phone operator...
But you need to be careful not to limit yourself to it. It’s
a different kettle of fish. You come in and say: “Hello, my
name is so and so”, then the face, hands, profile, a turn,
and thank you. And feelings. “Please show some feelings:
smile, sadness.” When I went to a film audition with such
a preparation, they laughed at me.

You were a generation which came into this new
Polish cinema.

That’s true, it was like that. And we were rebellious.
We didn’t accept what we got, we always fought. Teachers complained that we were insubordinate, that they
couldn’t get through to us. I remember that after graduation the Dean came to us to apologise. He said he was
taking it back and he wished us well. We had that quiet
satisfaction.
When Dawid Ogrodnik and Marcin Kowalczyk had
“Jesteś Bogiem”, and Kuba Gierszał had “Sala
samobójców”, you were stuck in the theatre. Weren’t
you jealous?

At the Academy, we stuck together. We liked each other
more or less, one was a smartass, one was not, but we
respected each other. To be honest, when they succeeded, I was really glad. My attitude was like: they did it,
and so could I. It was logical and possible, that’s my way
of thinking (laughing). Then, there was a time when
they pressed on and on, and I got gloomy: “Shit, what
if that won’t happen?” I started to have some doubts,
but I stopped myself quickly. “Piotrek, stop it, it’s no
good, you’ll only get worried. Look on the bright side,
and everything will work out fine.” Then “Pitbull” came

How did you get on after graduation?

We were lucky to have a diploma performance with Maja
Kleczewska, one of the best known directors. We got on
well with her and we liked her psychological attitude to
work. We won the festival in Łódź and we were discovered there. But in fact, for a year I hung around, because
I went to an audition and was taken on to the Theatre in
Wola. We were preparing a play, which I didn’t play in at
last, because the cast changed twice in the meantime,
and I resigned. I got a call from Bydgoszcz. So I wasn’t
doing nothing. I stayed a year in this theatre in Warsaw,
then, I had a call from Bydgoszcz. The director said that
he had seen me at the festival in Łódź and he liked me.
I know that you are also working on different
projects. So it seems that your name won’t disappear
in the near future.

One can never tell. But there’s nothing to suggest it
will. I'll be back!

A P O K AM
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DROGI
AMERYKI
CZASAMI DOBRZE JEST NIE DAĆ SIĘ SKUSIĆ NEONOM I PO PROSTU
RUSZYĆ PRZED SIEBIE W YNA JĘT YM SAMOCHODEM.
TEKST I ZDJĘCIA Tomasz Szykulski

G

dyby kilka miesięcy temu ktoś zapytał mnie
o pierwszą rzecz, która kojarzy mi się ze Stanami Zjednoczonymi, byłaby to z całą pewnością
rozświetlona panorama Nowego Jorku lub innego z wielkich miast Ameryki, które miałem okazję fotografować
podczas wcześniejszych podróży. Nie ma w tym nic
zaskakującego – obraz USA w popkulturze to przede
wszystkim wieżowce, ulice pełne fast foodów i żółtych
taksówek, mania wielkości oraz wizja pożądanego przez
wielu, zachodniego stylu życia – a wszystko to pod kultową, biało-czerwono-granatową flagą z gwiazdkami. Moja
percepcja zmieniła się niedawno, gdy podczas kolejnej
wizyty w USA zdecydowałem się na wynajęcie samochodu i odwiedzenie kilku z najbardziej znanych parków narodowych Ameryki: Yosemite, Wielkiego Kanionu oraz

Doliny Śmierci. W ten sposób narodziła się niezwykła
przygoda, o której fragmentach opowiem wam także od
strony technicznej – tak, by ułatwić zaplanowanie podobnej podróży w przyszłości.
Często spotykam się z opinią (z którą się kompletnie
nie zgadzam), że najlepszym i najciekawszym punktem
Stanów Zjednoczonych jest Nowy Jork. Pomimo jego
wielu zalet i dziesiątek atrakcji przyciągających co roku
miliony turystów, jestem zdania, że znacznie bardziej
interesującym miastem jest położone na zachodnim
wybrzeżu San Francisco. Istotną rolę odgrywają tu indywidualne preferencje – w odróżnieniu od gęstego, nieco
szarego i przytłaczającego Nowego Jorku, San Francisco
jest mniejsze, bardziej zielone, przełamane charakterystycznymi wzgórzami i otoczone wodami Zatoki San

DROGI AMERYKI

Francisco oraz Oceanu Spokojnego. Takie
połączenie sprzyja pieszym wędrówkom
z aparatem, czyli temu, co na wyjazdach lubię robić najbardziej. Jednak podstawową
zaletą tego miasta jest dla mnie lokalizacja
– bliskość oceanu, zagłębia technologicznego znanego jako Dolina Krzemowa, a także parków narodowych Sekwoi i Yosemite.
W zasięgu jest również największe miasto
Kalifornii – Los Angeles, które dzieli niecałe
6 godzin jazdy. Z tego powodu pobyt w tym
regionie warto urozmaicić o wynajęcie samochodu, które ułatwi dotarcie do wyżej
wymienionych miejsc.

Zanim przejdę do opisu odwiedzonych
lokacji, warto wspomnieć w kilku słowach
o technicznej stronie całego przedsięwzięcia. Wypożyczenie auta w USA jest stosunkowo łatwe – do tego celu potrzebujemy jedynie
karty kredytowej i paszportu. Opłaty różnią
się dosyć znacznie zależnie od wybranego
modelu, wypożyczalni, pakietu ubezpieczenia i dodatkowych usług: cenę jednego dnia
korzystania ze średniej klasy samochodu
(wraz z ubezpieczeniem i paliwem) bez większego problemu ograniczymy do poziomu
poniżej 100 dolarów, co przy rozłożeniu
kosztów na kilka osób nie jest ogromnym

W T E N S P O S Ó B N A RO D Z I Ł A
SIĘ NIEZW Y KŁA
P R Z YG O DA , O K T Ó R E J
F R AG M E N TAC H O P OW I E M
WA M TA K Ż E O D S T RO N Y
TECH N ICZ N EJ

wydatkiem. Warto jednak pamiętać, że
zwrot samochodu w innym mieście znacznie podnosi stawki – właśnie dlatego najlepiej ułożyć plan tak, by docelowo wrócić do
punktu początkowego. W moim przypadku
najlepiej sprawdziła się koncepcja wynajęcia
auta w San Francisco, a następnie drugi raz
w Las Vegas.
Pierwszym celem na trasie był park narodowy Yosemite, oddalony o około 250
kilometrów od San Francisco; przejechanie
tej trasy zajęło niecałe trzy i pół godziny.
Już sama jazda była ciekawym doświadczeniem. Krajobraz stopniowo zmieniał się
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T R A S A P R Z E Z PA R K P ROWA D Z I
W Z D Ł U Ż S K A L N YC H
Ś C I A N , A RO Z M I E S Z C Z O N E
W R E G U L A R N YC H
O D S T Ę PAC H P U N K T Y
W I D O KOW E P O Z WA L A JĄ
Z AT R Z Y M AĆ S I Ę I P O D Z I W I AĆ
B E Z K R E S O TAC Z A JĄC E J
NA S PR ZE STR ZEN I.
z nizinnego na górski, a pogoda z łagodnego
klimatu oceanicznego wybrzeża na typowo
zimowy. Trasa początkowo prowadziła przez
gęstą zabudowę miejską wokół zatoki San
Francisco, między innymi miasto Oakland,
następnie przez mniejsze miejscowości, by
w końcu zmienić się w krętą drogę prowadzącą przez lasy i górskie rejony. Obserwowanie
tej różnorodności stanu Kalifornia było fascynujące, jednak najlepsze czekało dopiero
po przekroczeniu granic parku narodowego
Yosemite. Tutaj sceneria była już typowo
zimowa, a wjazd wgłąb rezerwatu wymagał
montażu łańcuchów na koła samochodu.
Yosemite to ogromna przestrzeń, którą
gęsto porasta las. Trasa przez park prowadzi wzdłuż skalnych ścian, a rozmieszczone
w regularnych odstępach punkty widokowe
pozwalają zatrzymać się i podziwiać bezkres
otaczającej nas przestrzeni. Napotkane tam
widoki trudno opisać słowami – myślę, że
najlepiej oddają to moje zdjęcia. Przejazd
przez park nie jest jednak łatwy, o czym
przekonało się wielu kierowców mijanych
na trasie – źle założone łańcuchy lub brak
przygotowania do jazdy w zimowych warunkach wielokrotnie powodowały konieczność
interwencji służb ochrony parku, skutkując
zablokowaniem ruchu na jednopasmowej
drodze. Przejazd przez Yosemite zajął jednak więcej czasu niż zakładałem, przez co do
kultowego punktu widokowego na masyw El
Capitan dotarłem dopiero późnym popołudniem. Był to jednak idealny moment na wykonanie zdjęć w świetle ostatnich promieni
zachodzącego słońca, a następnie powrót
do San Francisco.

Podobnie jak w przypadku Yosemite, wynajęcie samochodu było najlepszym sposobem na odwiedzenie dwóch innych parków
narodowych zachodnich Stanów Zjednoczonych, czyli Wielkiego Kanionu Kolorado
i Doliny Śmierci. Tu dystans podróży był jednak większy, gdyż w obu wypadkach dojazd
z bazy wypadowej w Las Vegas zajął prawie
5 godzin. Dlaczego stolica hazardu w stanie
Nevada stanowiła punkt początkowy? Ano
dlatego, że znajduje się ona mniej więcej
w połowie drogi między dwoma wspomnianymi wyżej rezerwatami, a dodatkowo stanowi atrakcję samą w sobie. W połączeniu
ze stosunkowo niskimi cenami noclegów,
wynajmu samochodów i lokalnych rozrywek, Las Vegas z całą pewnością uatrakcyjni
podróż przez zachodnie stany Ameryki.
O Wielkim Kanionie napisano już wiele.
Dolinę rzeki Kolorado w stanie Arizona na
dystansie dziesiątek kilometrów otaczają
strome skalne zbocza, które można okrążyć jedną z dwóch tras: pętlą południową
lub północną. Za sprawą ograniczonego
czasu zdecydowaliśmy się tylko na pierwszą
z nich, która uważana jest za ciekawszą –
głównie ze względu na lepsze widoki i krótszy dystans. Istotnie, wrażenie, jakie zrobił
na nas kanion, było olbrzymie. Podobnie jak
w przypadku Yosemite, kluczem było tutaj
zatrzymywanie się na kolejnych punktach
obserwacyjnych i piesze wędrówki po okolicy, dzięki czemu można w pełni docenić
piękno naturalnego krajobrazu.
Zupełnie innym doświadczeniem okazała
się wizyta w parku narodowym Doliny Śmierci we wschodniej części stanu Kalifornia.

W odróżnieniu od Yosemite i Wielkiego
Kanionu, trasa prowadziła przez bezkres
otwartej przestrzeni, a nie wzdłuż zboczy,
przepaści lub określonych atrakcji. Właściwie cała droga była zbiorem niezwykłych
punktów widokowych; te wskazane przez
służby parku, m.in. kultowy Zabriskie Point,
stanowiły jedynie dodatek. Kluczem do doświadczenia ogromu Doliny Śmierci było zatrzymywanie się w miejscach oddalonych,
przypadkowych. To właśnie tam najłatwiej
było poczuć panującą tam kompletną ciszę
i pustkę skalistej przestrzeni, którą otaczały oddalone o wiele kilometrów górskie
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zbocza. Moją uwagę zwróciła także różnorodność tego
miejsca: oprócz skał charakterystycznym elementem
były tam też wydmy, ale również ogromne przestrzenie
wyschniętych jezior.
Pomimo powierzchni porównywalnej do polskich
województw, Yosemite, Wielki Kanion i Dolina Śmierci
stanowią jedynie niewielki wycinek prawdziwego oblicza Ameryki, którego najłatwiej doświadczyć poprzez
zorganizowanie prywatnego transportu. Jazda samochodem przez bezkres zachodnich Stanów to czysta
przyjemność, a jednocześnie niezwykłe doświadczenie, które nie ogranicza się tylko do wizyt w parkach.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że pobyt w miastach
warto ograniczyć do minimum, zamiast tego skupiając

się na rezerwatach, bezdrożach, małych miasteczkach
i atrakcjach spotkanych na trasie. W takim wydaniu wyprawa do Ameryki będzie bardziej ciekawa, inspirująca,
a przede wszystkim różnorodna.
ENGLISH

ROUTES OF AMERICA
Sometimes it is good not get tempted by neon signs and just go
ahead in a rental car.

If a few months ago someone had asked me about first
thing which I associate with the USA, for sure it would
have been the ablaze panorama of New York or other big
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JA Z DA SA M O C H O D E M
PR Z E Z B E Z K R E S
Z AC H O D N I C H S TA N ÓW
T O C Z Y S TA PR Z YJ E M N O Ś Ć ,
A JEDNOCZEŚN IE N IEZ W Y K ŁE
DOŚWIADCZENIE.
cities of America, which I could photograph
during my previous trips. And it’s not surprising: the image of the USA in popular
culture mainly consists of skyscrapers,
streets full of fast foods and yellow cabs,
megalomania, and the vision of western
lifestyle desired by many – all of that under
an iconic, white-red-blue flag with stars.
My perception has changed recently after
having decided to rent a car and visit a few
most famous national parks of America:
Yosemite, the Grand Canyon and the Valley
of Death. That is how an amazing adventure
commenced and now I am going to tell you
about its technical side in order to make
your future journey easier to plan.
I often hear opinions (with which I completely do not agree) that New York is the
best and most interesting place in the United States. Despite its many advantages and
tons of attractions appealing a lot of tourists every year I think that the city located
on the West Coast, San Francisco, is much
more interesting. These are personal preferences which play main role here; in contrast to dense, a bit grey and overwhelming

New York, San Francisco is smaller, greener with characteristic hills and surrounded
by the waters of the San Francisco Bay and
the Pacific Ocean. Such a connection encourages to walk with a camera and that is
what I like the most during my trips. However, the main advantage of this city is its
location: close to the Ocean, as well as to
technological sector known as Silicon Valley, and also national parks, Sequoia and
Yosemite. Even Los Angeles, the biggest
city of California, is in your range with not
more than six-hour drive. That is why you
should rent a car, which will make possible
for you to visit the aforementioned places.
Before I move onto descriptions of places visited, the technical side of the trip is
worth mentioning in a couple of words.
Renting a car in the USA is quite easy: all
you need is a credit card and a passport.
Fees might differ regarding chosen model,
rental company, insurance package or additional services; the price of using a middle-class car (together with insurance and
petrol) should be below 100 dollars a day,
which is not a big expense if you spare the

cost for a few people. It is good to remember that returning a vehicle in another city
greatly increases the costs so it is best to
plan your journey in such a way that finally you get back to the starting point. In my
case it was best to first rent a car in San
Francisco, then in Las Vegas.
The first destination point on our way
was Yosemite National Park situated around
250 kilometres from San Francisco. It took
us less than three hours and a half to get
there. Even the ride was an interesting experience. The landscape gradually changed
from lowland do mountain, and the weather from mild oceanic climate to typically
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winter. Initially, the road led through dense urban sprawl
around the San Francisco Bay, for example, Oakland,
then through smaller towns, and finally it transformed
into a winding road leading through forests and mountain regions. Observing the diversity of California State
was fascinating but the best waited for us after getting
into Yosemite National Park. Its scenery was typically
winter and entering deeper into the preserve required
attaching snow chains to the wheels.
Yosemite is an enormous space with dense forest.
The way through the park leads alongside rock faces,
and beauty spots placed at regular intervals make you
able to stop and admire vastness of surrounding space.
It is hard to describe those views, I think my photos
capture them best. The ride through the park is not
easy, what could be observed among many other drivers: badly attached snow chains or lack of preparations
to drive in winter conditions required numerous interventions of the park’s services, and often blocked the
traffic on this one-way road. The ride took more time
than I had expected and that is why I did not get to a cult
beauty spot on El Capitan before very late afternoon.
However, it was an ideal moment to take photos in last
rays of sunset and then come back to San Francisco.
Similarly to Yosemite trip, renting a car was the
best way to visit another two national parks in the
western part of the United States, Grand Canyon and
Death Valley. This time trip distance was much bigger
and getting to the destination point from our starting
point took us almost five hours. Why had we made the
gambling capital in Nevada our starting point? Well, it
is situated more or less halfway between two aforementioned preserves and it is the attraction itself. With relatively low costs of accommodation, car hire and local
entertainment, Las Vegas will definitely spice up your
trip through the western states of America.

A lot has been said about the Grand Canyon. The
valley of the Colorado River in Arizona is surrounded
by steep rock slopes, which you can circle with either
southern or northern loop. Because of limited time we
decided for the former which is thought to be more interesting, mainly because of better sights and shorter
distance. Indeed, the Canyon impressed us greatly.
Just as in Yosemite, the key here was to stop at beauty
spots and stroll in the area so we could truly appreciate
the beauty of natural landscape.
The visit in Death Valley National Park in the western part of California was quite a different experience.
In contrast to Yosemite and Grand Canyon, the route led
through infinite open space, and not alongside slopes,
gorges or certain attractions. Actually, the whole way
was a set of remarkable beauty spots; those recommended by park services, like Zabriskie Point, were just an addition. The key to experience immensity of Death Valley
was to stop at remote, random places. There we could
feel complete silence and emptiness of rocky space surrounded by mountains many kilometres away. What
also drove my attention was diversity of the place: besides rocks there were also characteristic dunes and
vast dry lakes.
Despite the area comparable to that of Polish provinces, Yosemite, Grand Canyon, and Death Valley are
just a little excerpt from the real face of America which
can be easily experienced by organizing private transport. Driving a car through the vastness of western
states is a great pleasure and, at the same time, unusual
experience which is not limited only to visiting parks.
I will venture the statement that it is good to keep a stay
in cities to a minimum and concentrate on preserves,
wastelands, small towns and attractions met on the
road. In such a way, a journey to America will be more
interesting, inspiring and, above all, diverse.
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WE SAY NO TO BOREDOM

4 CZYNNIKI DECYDUJĄCE
O WYBORZE OBIEKTU
NA FIRMOWY EVENT
O TYM, JAK SZUKAĆ CIEKAWYCH MIEJSC NA FIRMOWE SPOTKANIE OPOWIADA
ANNA AMSOLIK – KIEROWNIK MARKETINGU I SPRZEDAŻY GDYŃSKIEGO
PAŁACU QUADRILLE CONFERENCE & SPA ORAZ RESTAURACJI BIAŁY KRÓLIK.
TEKST Kajetan Kusina

ZDJĘCIA Sylwia Makris

M

niejsze i większe firmowe spotkania
organizują dziś młodzi. To pokolenie millenialsów decyduje o tym,
gdzie firma pojedzie się szkolić czy bawić.
Czym się kierują, wybierając miejsce na
firmowy event?

NUDZIE MÓWIMY NIE
Pokolenie Y nie znosi hoteli wyglądających
identycznie w każdym miejscu na świecie. To
indywidualiści, którzy szukają wyjątkowych
miejsc. Im bardziej szalone i pomysłowe, tym
więcej uznania zyskają w oczach dzisiejszego
dwudziestolatka. Nasz obiekt ma to szczęście,
że wpisuje się w ten trend. Za masywnymi
drzwiami goście wkraczają w odrealniony świat
zainspirowany „Alicją w Krainie Czarów”. Tu
nic nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać
na pierwszy rzut oka.

ELASTYCZNA
I PROFESJONALNA OBSŁUGA
To czynnik ponadczasowy. To człowiek tworzy wyjątkowość danego obiektu. Nie raz
brak elastyczności w podejściu do potrzeb
organizatora eventów kończy się fiaskiem
rozmów, nawet zanim rozpoczną się prawdziwe negocjacje cenowe. Profesjonalizm i indywidualne podejście do gości czy klientów
wynika z misji Quadrille i myślę, że świetnie
nam się te założenia sprawdzają. Mamy najwyższą ocenę zadowolenia gości na popularnym portalu rezerwacyjnym wśród hoteli
wysokiej kategorii w Trójmieście.

KULINARNY EFEKT WOW!
Lunch czy kolacja mogą być prawdziwą atrakcją dnia, jeśli wybierzemy obiekt z prestiżową
restauracją, najlepiej odznaczoną w Żółtym
Przewodniku Gault&Millau Polska. Nie było
jeszcze gościa, którego nie zachwyciłoby
wysublimowane menu degustacyjne Białego
Królika podczas uroczystej kolacji firmowej!

PARKING
W Trójmieście jest wieczny kłopot ze znalezieniem miejsca parkingowego. Dlatego tutejsze
hotele życzą sobie nawet 70 zł za dobę za auto.
Niby banał, ale przy grupie 40 uczestników
spotkania, które trwa dwie doby, samochodów
jest 15-20. I nagle organizatorowi przychodzi zapłacić blisko 3000 zł za parking. Quadrille oferuje swoim gościom bezpłatny parking. Dzięki
temu organizator może te zaoszczędzone
3000 zł przeznaczyć choćby na wizytę w Quadrille Spa czy na inne atrakcje dla uczestników.
To nie sala konferencyjna czy ładny pokój
decydują dziś o tym, gdzie firma spędzi niezapomniany event. Dziś musisz się czymś wyróżnić.
Nieważne, czy będzie to design, czy kuchnia,
czy wspaniała obsługa. My mamy to szczęście,
że mamy to wszystko pod jednym dachem!
ENGLISH

4 DECIDING FACTORS IN CHOOSING
A PLACE FOR A COMPANY EVENT
Anna Amsolik, Sales & Marketing Manager of Gdynia
palace Quadrille conference & spa and Biały Królik

Generation Y can’t stand hotels which look
identical all over the world. They are individuals who search for special places. The crazier
and more innovative place, the more appreciated will it be by a present-day twentyyear-old. Our complex is lucky to fit into this
trend. Behind the massive door our guests
enter the dreamlike world inspired by “Alice
in Wonderland”. Nothing here is as it seems
at first glance.

FLEXIVLE AND
PROFESSIONAL SERVICE
This is a timeless factor. It is people who create
uniqueness of the place. Quite often the lack of
flexibility in approach to the event organizer’s
needs results with the end of talks, even before
real price negotiations. Professionalism and
individual approach to our guests arises from
Quadrille’s mission and I think that our policies are working great. We have the highest
guest ratings among high category hotels in
Tricity on a popular booking portal.

CULINARY WOW! EFFECT
Lunch or dinner may be a real attraction of
the day if we chose a place with a prestigious
restaurant (preferably rated in the Yellow
Guide Gault&Millau Poland). As yet, there
were no guests who wouldn’t be delighted
with Biały Królik’s sublime tasting menu
during glamorous company dinners!

CAR PARK
Finding a parking space in Tricity is an endless problem. That is why local hotels charge
as much as 70 PLN a day for a car. It seems
a trifle but when it comes to a group of forty
during event which lasts for two days, there
are 15-20 cars. And the organizer has to pay
almost 3000 PLN for parking. Quadrille offers our guests a free car park. Thanks to
this, the organizer might spend those money
on a visit in Quadrille Spa or other attractions
for participants.
It is not a conference hall or a nice room
which decides about where a company is going
to spend an unforgettable event. Nowadays,
you have to stand out. No matter if it is design,
cuisine or excellent service. We are lucky to
have all of that under the same roof!
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WYSTAWA „BURSZTYN.
DZIEŁA. MYRTA”
W GDAŃSKU
TO WYJĄTKOWA EKSPOZYCJA. NIEZLICZONE
BOGACTWO BARW I ODMIAN BURSZTYNU
BAŁTYCKIEGO. KABINETY, SZKATUŁY,
MEBLE, OBRAZY, RZEŹBY, LAMPY I LUSTRA,
ŚWIECZNIKI, UNIKATOWA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
KOLEKCJA BURSZTYNOWYCH BRYŁ I INKLUZJI.
TEKST Kajetan Kusina

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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śród wszystkich tych prac znajdzie się także
największe dzieło Lucjana Myrty – Bursztynowy Skarbiec, który znacznie przerasta skalą,
rozmachem i wielkością zużytego surowca legendarną
Bursztynową Komnatę.

POPIS MISTRZOSTWA
Skarbiec to dzieło życia artysty, który w wywiadach deklaruje, że zaprzedał życie bursztynowi. To ważąca 825
kg szkatuła z wyrzeźbionymi scenami z życia Chrystusa, największy przedmiot wykonany z bursztynu w dziejach ludzkości. Do jego wykonania zużyto 7 ton surowca
bursztynowego. Takie dzieło to popis mistrzostwa, które nie musi liczyć się już z niczym – twierdzą wyrafino-

W Y S TAWA „ B U R S Z T Y N . DZ I E Ł A . M Y R TA” W G D A Ń S K U

W YS TAWA N I E T Y L KO
Z AC H W YC A NAW I Ą Z A N I A M I
D O BU R S Z T Y NOW E G O
DZ I EDZ IC T WA , A L E I N S PI RUJ E
I P OBU DZ A W YOBR A Ź N I Ę,
Z A PR A S Z A W I DZ A
W P ODRÓŻ K U BU R S Z T Y NOW Y M
BEZ K R E S OM.
wani miłośnicy sztuki zdobniczej. Bursztyn
jest tu wykorzystany w sposób niezwykle
atrakcyjny wizualnie na tak wielką skalę,
jakby Myrta chciał zaprzeczyć kruchości
tego materiału. Skarbiec zaspokaja dążenie
do ujrzenia rzeczy niecodziennej o wyjątkowej urodzie, której nie możemy zobaczyć
nigdzie indziej.

GDAŃSKA TRADYCJA
W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
Podziwiając dzieła Lucjana Myrty trudno
oprzeć się wrażeniu, że historia gdańskiego
bursztyniarstwa zatoczyła wielkie koło. Wieki temu mistrzowie w Gdańsku zaczynali
swoją działalność od wykonywania bursztynowych różańców i krzyżyków, aby potem
przeżywać prawdziwy rozkwit swojej twórczości i budować bursztynowe trony i komnaty, a dziś znaleźć w osobie Lucjana Myrty
znakomitego kontynuatora gdańskich tradycji sztuki bursztyniarskiej.

PODRÓŻ KU
BURSZTYNOWYM
BEZKRESOM
Cała ekspozycja została zaprojektowana
w nowoczesny sposób i z wykorzystaniem
multimediów przez dwie młode projektantki: Małgorzatę Gliwińską-Radwańską i Emilię Kohut. Dzięki temu wystawa nie tylko
zachwyca nawiązaniami do bursztynowego
dziedzictwa, ale inspiruje i pobudza wyobraźnię, zaprasza widza w podróż ku bursztynowym bezkresom.
Wystawę można oglądać w Europejskim
Centrum Solidarności od 11 lipca 2016 roku.
Data otwarcia ekspozycji jest nieprzypadkowa – na ten dzień przypada 70. rocznica urodzin Lucjana Myrty.
Organizatorami wystawy są Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Europejskie

Centrum Solidarności, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Związek Miast i Gmin
Morskich.

object ever made. 7 tons of amber were used
for its creation. According to connoisseurs of
applied arts, such a masterpiece exemplifies
the unparalleled artistry. The splendour of
the cabinet seems to contradict the fragility
of amber. Seeing the cabinet is a rare opportunity to satisfy the longing for beauty and
exquisiteness in everyday life.

GDAŃSK TRADITION FROM
A MODERN PERSPECTIVE
While admiring the masterworks of Lucjan
Myrta, one cannot stop thinking about the
history of the amber handicraft in Gdańsk,
where master craftsmen began with making amber rosaries and crosses centuries
ago. In the flourishing period of their work,
they created amber thrones and chambers.
Today, in Lucjan Myrta, we find a worthy
successor of those craftsmen.

ENGLISH

“AMBER. MASTERWORKS. MYRTA.”
EXHIBITION IN GDAŃSK

JOURNEY TO AMBER
INFINITY

It is an extraordinary exhibition. Rich diversity
of colours and types of Baltic amber. Cabinets,
caskets, furniture, pictures, sculptures, lamps
and mirrors, candlesticks – a unique collection of
amber lumps and inclusions.

The exhibition was arranged by two young
designers, Małgorzata Gliwińska-Radwańska and Emilia Kohut. Thanks to the modern
way of presentation and the use of multimedia, the exhibition not only refers to the amber heritage, but also inspires and excites
imagination by inviting the visitor to a journey to amber infinity.
The exhibition is hosted by the European Solidarity Centre from 11 July 2016. Precisely on this day, Lucjan Myrta celebrates
his 70th birthday.
The organisers of the event are: City Hall
of Gdańsk Department of Promotion, Information and Social Communication; European Solidarity Centre; Polish Chamber of
Amber Commerce; Association of Maritime
Cities and Municipalities.

Among all the exhibits, there is also the finest work of Lucjan Myrta – the Amber Jewel
Cabinet, surpassing even the legendary Amber Chamber in terms of scale, grandeur,
and the amount of raw materials used.

MASTERPIECE
The cabinet is the crowning work of the artist who declares to have thrown himself into
amber heart and soul. Weighing 825kg, the
cabinet with carvings depicting scenes from
the life of Jesus Christ is the largest amber
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URLOP
NA PIASKU

SPRAGNIENI PUSTYNNYCH KRAJOBRAZÓW?
WCALE NIE MUSICIE UDAWAĆ SIĘ NA SAHARĘ.
W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM JEST
NAWET CIUT LEPIEJ – RUCHOME WYDMY
SĄSIADUJĄ Z NASZYM POLSKIM MORZEM.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA pomorskie.travel/repozytorium ISIT
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akacje nad Bałtykiem to dzisiaj coś więcej niż
jedynie leżenie na plaży i lepienie zamków z piasku. Coraz więcej z nas świadomie wybiera pas
nadmorski pomimo kaprysów pogody. Powodem jest nie
tylko sentyment. To połączenie przyrody i mnóstwa atrakcji turystycznych, które sprawiają, że ta okolica staje się
idealnym celem wakacji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, które jak wiadomo nie usiedzą długo w jednym miejscu.

DOROŚLI ODPOCZYWAJĄ
Tych, którzy pragną spokoju i nadmorskiej medytacji,
ogrom piasku i szum Bałtyku na pewno nie zawiedzie.
W okolicach Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się
mnóstwo przestrzeni do wszelkich form aktywności plażowej – od parawaningu, przez kocing dla minimalistów,
pikniki z przenośną lodówką, zaopatrzoną w chłodzące
napoje, a to wszystko niekoniecznie w otoczeniu tłumów
i wakacyjnego harmidru. Wokół cisza, spokój, zjawiskowe
wydmy i okalające je bory iglaste. Jeśli jednak towarzystwo uśmiechniętych i zrelaksowanych turystów Wam
nie przeszkadza, to na pewno warto poczuć klimat tętnią-

cych życiem nadmorskich kurortów. Spacery po deptaku
nigdzie nie smakują tak dobrze jak w Ustce, legendarnej
miejscowości wypoczynkowej. Najbardziej spektakularnie położona jest jednak Łeba. Część miejscowości należy
do Mierzei Łebskiej, wąskiego skrawku lądu oddzielającego otwarty Bałtyk od przybrzeżnego Jeziora Łebskiego,
które jest trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce. Unikatem na skalę kraju jest właśnie bliskość wysokich, sięgających ponad 55 m n.p.m. ruchomych wydm. Dla takich
widoków warto jest poświecić jeden dzień plażowania. Do
tego fanów polskich komedii na pewno zainteresuje fakt,
że to właśnie w Słowińskim Parku Narodowym kręcono
kultową „Seksmisję”.
Tradycyjne plażowanie warto też wzbogacić o wartości
kulturowe i poodkrywać ciekawostki z życia rdzennych
mieszkańców tego terenu. W pobliskich Klukach mieści
się Muzeum Wsi Słowińskiej z urokliwymi, autentycznymi
domostwami z XIX wieku. Na zachód od Jeziora Łebsko
znajduje się inna osada związana z historią tego dawnego ludu – Czołpino. Oprócz śladów Słowińców odkryć tu
można historyczną latarnię morską a stamtąd dotrzeć do
jednej z najciekawszych wydm Parku.

DZIECI SIĘ BAWIĄ
Okolice Słowińskiego Parku Narodowego to też dobra
lokalizacja dla tych, którzy wakacje spędzają z całą rodziną. Pomorskie oferuje znacznie więcej niż możliwość
(a właściwie konieczność!) postawienia przez wasze dziecko zamku z piasku. Gdy dzieci dowiedzą się o Sea Park
Sarbsk, nie dadzą wam spokoju. I nic dziwnego – w tym
centrum morskiej rozrywki, bo chyba tak należy określić
to miejsce, po prostu trzeba być. Po pierwsze to najwięk-

URLOP NA PIASKU

Also, apart from lying on the beach and
sunbathing, you can get to know something
about the local culture and the lifestyle of the
locals. In a nearby village, Kluki, there is a Museum of Slovinic Countryside where you can
see charming original homesteads from the
19th century. West of Łebsko Lake, there is
another historical village – Czołpino. Besides
Slovincian traces, in the area, there is a historical lighthouse and one the most interesting
dunes in the Park.

CHILDREN PLAY

sze w Polsce fokarium, w którym znajdują się
aż cztery gatunki ssaków płetwonogich, czyli
fok i ich krewnych. Dwa rodzaje fok, które
występują na polskim wybrzeżu – foka szara
i foka pospolita, oraz kotik i uchatka – uroczy
przybysze z Nowego Świata, Ameryki Południowej i Kalifornii. Sarbsk to też Muzeum
Prehistoryczne 3D, czyli multimedialne oceanarium. Za pomocą nowoczesnej technologii można zobaczyć tam, jak wyglądało
podwodne życie miliony lat temu. W ofercie
edukacyjnej znajduje się też Park Makiet
Zwierząt Morskich i plac zabaw „Podwodna
przygoda”. Z kolei Muzeum Marinistyczne
czy Park Miniatur Latarni Morskich, prezentujący wszystkie latarnie polskiego wybrzeża,
zainteresują nie tylko dzieci. W pobliskim
Nowęcinie k. Łeby znajduje się też Park Dinozaurów. Dlatego wybierając się w okolice Słowińskiego Parku Narodowego, możemy mieć
pewność, że i nasze dzieci przywiozą znad
morza dużo wspomnień.
ENGLISH

SEASIDE HOLIDAYS
Longing for desert landscapes? You do not have
to go to the Sahara. Słowiński National Park
is even better – shifting sand dunes are in the
neighbourhood of our Polish sea.

Today, holidays by the Baltic sea are something more than laying on the beach and
building sandcastles. More and more people
decide on the coast despite the fickle weather.
Sentiment is not the only reason. A combination of nature and multiple tourist attractions
make the place an ideal holiday destination
both for adults and children, who, as we all
know too well, are active all the time.

ADULTS RELAX
Those who long for peace and quiet as well
as seaside meditation will not be disappointed with long sandy beaches and the

murmur of the sea. In the Słowiński National Park, there are wide open spaces for
everything one can do on the beach – putting up windbreaks, spreading blankets, or
having a picnic with cold drinks from a portable fridge. And all that far away from the
massive crowd and the holiday hustle and
bustle. Instead – peace and quiet, magnificent dunes, and coniferous woods. Well,
if you do not mind the company of smiling
and relaxed tourists, try spending some
time in lively seaside resorts. There is no
better place for strolling on the promenade
than Ustka, a legendary holiday resort.
However, the location of Łeba is the most
spectacular one. A part of the town is situated on the Łeba spit, a narrow piece of land
separating the open Baltic sea from coastal Łebskie Lake, the third largest lake in
Poland. The vicinity of over 55 metres high
shifting dunes is absolutely unique. Such
views are worth sacrificing one day of sunbathing. An interesting fact for the fans of
Polish comedies is that cult ‘Seksmisja’ film
was shot in the Slovincian National Park.

The region will also suit those who spend
their holiday with the whole family. There is
much more to do here for children than only
to build a sandcastle. When your children
hear about the Sea Park Sarbsk, they will not
let the subject drop. And it is no wonder, as
going there is a must. First, it is the biggest
seal sanctuary in Poland. There are four species of pinnipeds, that is seals and their relatives. Two species of seals which occur on the
Polish coast – the grey seal and the harbour
seal, as well as the fur seal and the sea lion
– adorable creatures from the New World,
South America and California. In Sarbsk,
there is also a 3D Prehistory Museum, that
is a multimedia aquarium. Thanks to the use
of modern technology, you can see what the
underwater life looked like millions years
ago. Models of sea animals and a playground
‘Underwater adventure’ are also included in
the educational offer of the Park. Other attractions in the area, such as the Maritime
Museum or the Miniature Park of the Polish
Lighthouses, will be interesting not only for
children. In Nowęcin, near Łeba, there is also
a Dinosaur Park. All in all, if you are going to
the Słowiński National Park, you can be sure
that your children will have fond memories of
their seaside holidays.

FELIETON / COLUMN

MAM NA IMIĘ GEORGE
ODC. 5

KATARZYNA
WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST, została
zaangażowana do Teatru Starego w Krakowie,
później dołączyła do zespołu TR Warszawa.
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała swój tekst
„Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. Warlikowskiego.
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu” i „K
Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kinowy
„W spirali” w reż. K. Aksinowicza.

D

ługi lot. Ale najpierw przesiadka
w Londynie. Lubię długie podróże.
W ogóle sądzę, że aby podróżowanie
miało sens, powinno zajmować odpowiednio dużo czasu. Wtedy masz szansę zamienić swoją rzeczywistość na tę drugą, nową.
Jesteś jak wąż, który porzuca starą skórę.
Ale do tego potrzeba wyraźnego momentu
przejścia, bycia pomiędzy, w zawieszeniu
– dosłownie rzecz ujmując. A zatem wiszę
sobie pomiędzy Europą i Ameryką. O czym
myślę? O tym, jak bardzo czuję się samotny?
Dokąd zmierzam? Czy dużo jeszcze zostało
mi czasu? Czy zdążę jeszcze mieć dzieci?
No i z kim? No i w zasadzie po co? Bo inni je
mają? I wszyscy mówią, że nie wyobrażają
sobie ich nie mieć? Zresztą jacy „wszyscy”?
Tak, mógłbym zadawać sobie te pytania i do
czasu lądowania w Los Angeles zaliczyłbym
niezłego doła. Wiedząc o tym, że dół nikomu
w niczym nie pomaga, postarałem się zająć
czymś interesującym, co wciągnęłoby mnie
na kilka godzin i umiliło czas… Pewnie już
się domyślacie, że nie była to książka. Wybrałem kontakt z drugim człowiekiem, który, tak się składa, ma długie zgrabne nogi,
błękitne oczy i uroczy blond koczek oraz
uniform stewardesy. Nie jestem nachalny.
Raz potrzebowałem szklaneczki whisky i raz
kawy, poza tym spotkaliśmy się w przejściu,
koło toalety. Już wiem, że ma na imię Kate

i spędzi w Los Angeles dwa dni. Nie chciałbym jej zajmować całych dwóch dni, ale jeśli
ma wolny wieczór, to proponowałbym uroczą małą knajpkę w Malibu. Mam nadzieję,
że przywiozła ze sobą jakąś jedwabną sukienkę. I założy ją bez bielizny. Sprawiłaby
mi tym wiele radości. Będę zatem negocjował. Czuję, że jestem już na ostatniej prostej,
a lądowanie za dwie godziny. Zdążę.
Zdążyłem, jesteśmy umówieni z Kate.
Pytałem nawet o sukienkę. Okazało się, że
zabrała białą jedwabną. Jeśli tak, to nie może
założyć biustonosza, zbytnio by się odznaczał, więc jest nadzieja na spełnienie moich
pragnień.
Hotel, jedenaste piętro. Kocham amerykańskie standardy! Wszystko jest większe: telewizor, łazienka, a przede wszystkim łóżko.
Okna pokoju wychodzą wprost na autostradę, która wżyna się w miasto. Słońce świeci
pomarańczowym, późnopopołudniowym
światłem prosto w moją twarz. W Los Angeles
zabudowa jest niska, ale rozległa, miasto zalewa przestrzeń aż po horyzont. Niesamowity
widok, jak z filmu sci-fi. Wielopasmówka cały
czas zapchana, oprócz jednego pasa przeznaczonego dla samochodów z choćby jednym
pasażerem – ten pas jest luźny, a właściwie
pusty, co oznacza tylko jedno: we wszystkich
tych wlokących się samochodach siedzą samotni kierowcy. Każdy pojazd to tylko jedna
osoba. Patrzę w prawo, na przystanek autobusowy. Sami czarni. Przepraszam, Afroamerykanie. Cóż, niestety niewiele się zmienia.
Jeśli nie posiadasz w Stanach samochodu,
stoisz najniżej w hierarchii społecznej. Tutaj
nie ma chodników, a odległości są ogromne.
Nigdzie nie dojdziesz. Komunikacja miejska
jest mało pociągająca i słabo zorganizowana.
Samochód to podstawa i oczywiście bardzo
istotna jest jego wartość. To twoja wizytówka.
A propos! Muszę zamówić limuzynę na dziś
wieczór dla mojej uroczej Kate.
ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 5

A long flight. But first a transfer in London. I like long journeys. Actually, I think
that travelling should take a considerable
amount of time to make sense. Then you
have a chance to exchange your reality for
another, a new one. You are like a snake

which sheds its old skin. But it requires the
moment of transition, being in between, in
suspend, to say it straight. So I’m in suspend
between Europe and America. What am
I thinking about? About how much loneliness do I feel? Where am I heading to? Do
I have much time left? Will I manage to have
children? And with whom? Because others
have them? And everyone tells they can’t
imagine not having them? What “others”,
anyway? Yes, I could ask myself those questions and by the time of landing in Los Angeles I would have been down in the dumps.
For I know being down doesn’t really help,
I was trying to do something interesting
which would while away the time… I guess
you know it wasn’t reading. I chose a contact
with another human being who happens to
have long, shapely legs, blue eyes, a lovely
blonde bun and a stewardess’ uniform. I’m
not intrusive. Once I needed a glass of whisky and then a coffee, we also met in the aisle
near the toilet. Now I know that her name
is Kate and she is going to spend two days
in Los Angeles. I don’t want to take her
whole two days but if she’s free in the evening,
I would propose a small, charming bar in Malibu. I hope she took some silk dress with her.
And that she will wear it without underwear.
It would please me a lot. So I will negotiate.
I feel that I’m in the home stretch and the
landing is two hours away. I’ll make it.
I’ve made it, we are going out. I even
asked about the dress. It turned out she took
a white silk one. If so, she can’t wear a bra, it
would stand out, so there is hope for fulfilling one of my dreams.
Hotel, 11th floor. I love American standards! Everything is bigger: a TV, a bathroom
and, above all, a bed. The room’s windows
face a highway which cuts into the city. The
sun shines with an orange, late afternoon
light right into my face. In Los Angeles buildings are low-rise but they are widespread,
the city swamps the space up to the horizon.
Amazing view, like from a sci-fi movie. A multilane road congested all the time, besides the
lane for cars with at least one passenger. This
lane is barely used, actually, it’s empty which
means only one thing: in all those crawling
cars sit lonely drivers. Each vehicle is only one
person. I looked to the right, at the bus stop.
Only blacks. Pardon, Afro-Americans. Well,
not much has changed. If you don’t have a car
in the USA, you are at the bottom of the social
hierarchy. There are no sidewalks and the distances are enormous. You won’t get anywhere
on foot. Public transport is not encouraging
and poorly organized. A car is essential and
what is also very significant is its value. It’s
your showcase. A propos! I must order a limousine for my lovely Kate for tonight.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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WSKRZESZAJĄC
POETĘ

POETA. DEGENERAT. ALKOHOLIK. CZY NAPRAWDĘ TRZEBA BYĆ
ARTYSTĄ WYKLĘTYM, BY ZOSTAĆ DOCENIONYM? RAFAŁA WOJACZKA
ODKRYWA MŁODE POKOLENIE CZYTELNIKÓW I WYKORZYSTUJE
JEGO TWÓRCZOŚĆ NA SWÓJ INDYWIDUALNY SPOSÓB.

TEKST Aleksandra Budka

M

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ożna by rzec, że fatalne życiorysy sprzyjają popularności. Młode pokolenia czytelników po
raz pierwszy słyszą słowo „Wojaczek” w szkole
średniej i – zafascynowane językiem zgoła odmiennym
niż ten w wałkowanej na lekcjach poezji romantyzmu
czy pozytywistycznej prozie – ulegają mu albo porzucają
na zawsze. Bo Wojaczek życiorys ma tyleż katastrofalny,
ileż inspirujący. I chociaż mogłoby się wydawać, że takie
losy motywują tylko do obrania tej samej ścieżki alkoholowego ciągu, to Rafał Wojaczek inspiruje nie dość, że do
zgłębiania poezji, to także do tworzenia nowej, własnej
osobowości artysty na scenie.

Urodził się w 1945 roku w śląskim Mikołowie i dorastał
pod okiem ojca profesora oraz matki pracującej w wydawnictwie, co nie uczyniło go jednak grzecznym chłopcem z dobrego domu. Przez całe życie, począwszy od problemów w szkole
podstawowej po porzucone po pierwszym semestrze studia
na krakowskim uniwersytecie, kierował się buntem. Czy to
prawdziwy Wojaczek, czy jego alter ego? Po pobycie w klinice
psychiatrycznej z podejrzeniem schizofrenii zadebiutował
na łamach „Poezji” i szybko został znanym poetą młodego
pokolenia. W szpitalu poznał także swoją przyszłą żonę i choć
już po roku doszło do rozwodu, temat kobiety i jej miejsca
u boku piszącego poety stał się leitmotivem jego twórczości.

WSKRZESZAJĄC POETĘ

J E S T P O S TAC I Ą OW I A NĄ DZ I W N Y M
M I T E M, KT ÓR E G O BY Ł AU T OR E M.
LU DZ I I N T ER E S UJ E S E N SAC JA ,
C Z YJ E Ś PROBL E M Y, KT ÓR E MOŻ NA
P ORÓW NAĆ Z E S WOI M I. WOJAC Z EK
U M A R Ł M Ł OD O JA KO L E GE N DA .

Kim jest ten, co moim długopisem
Wypisuje moje wiersze.
I w moim łóżku moją żonę bierze?
Kim jest ten, co przed chwilą wyszedł?
(R. Wojaczek, „Kim jest ten, co się
jawi w lustrze”)

W 1969 roku Wojaczek wydał swój pierwszy tomik „Sezon”, a rok później drugi, zatytułowany „Inna bajka”. Stopniowo pogłębiał
się jego problem z alkoholem, a niewielkie honoraria za wiersze nie wystarczały już na nocne życie wśród bohemy. Wszyty esperal nie
powstrzymywał go od dalszego pijaństwa, aż
w nocy z 10 na 11 maja 1971 roku przyjął śmiertelną dawkę lekarstw. Po jego śmierci wydane
zostały kolejne dwa tomy poezji „Nie skończona krucjata” oraz „Którego nie było”. Kreowany jeszcze za życia mit poety wyklętego, schizofrenia, a może wyrażana często wprost i bez
przenośni raczej mało romantyczna erotyka
– w Wojaczku jest to coś, co inspiruje.
Głośno o poecie wyklętym stało się znowu
w 2011 roku, kiedy zespół Fonetyka wydał album, na którym znalazły się wiersze artysty.
Z okładki patrzy młody Wojaczek w białej
koszuli i krawacie – i tak na koncertach wyglądało trio muzyków interpretujących wyklętą
poezję. Jednak reakcje na krążek nie były jednolite. Lider grupy, Przemysław Wałczuk, tak
wspomina przyjęcie albumu w środowisku: –
Od krytyki do miłości. I to dobre dla sztuki, gorzej gdyby publiczność była totalnie obojętna.
Ponieważ w Fonetyce chodzi bardziej o sztukę
niż o popularność, ostra wymiana zdań na jej
temat to woda na młyn tego, co robię. I dodaje:
– Poezja nie jest czymś popularnym. I raczej
w świecie muzyki, gdzie liczy się świeżość,
a często też moda, nie ma dla tej dziedziny
sztuki wiele miejsca. Publiczność jednak to
inna para kaloszy. W tej materii mamy szczęście – to, co robimy na scenie, zwykle podoba
się ludziom.
Wałczuk podkreśla, że na scenie – mimo
mówienia do ludzi słowami Wojaczka – wciąż
był sobą. Michał Karczewski, aktor młodego
pokolenia, „żyje Wojaczkiem” już od wielu lat.
Rozpoczęło się od typowej fascynacji poezją,
a obecnie na deskach warszawskiego teatru
Dzika Strona Wisły wystawia monodram
„Wo(JA)czek” zainspirowany życiem artysty.
Tam wciela się w poetę zranionego, przekli-

nającego recenzentów w oparach alkoholu
i dymu z papierosów. Skazanego na swoją
intymność w pustym „pokoju, gdzie z sufitu
patrzy strach”. – Myślę, że albo Wojaczka się
kocha, albo nienawidzi. To też zależy od okresu jego twórczości. Wystarczy poświęcić chwilę, by poznać katastrofizm myśli, brzydotę obrazów, ciepło i piękno kilku zestawionych ze
sobą w nietypowy sposób słów. Jest postacią
owianą dziwnym mitem, którego był autorem.
Ludzi interesuje sensacja, czyjeś problemy,
które można porównać ze swoimi. Wojaczek
umarł młodo jako legenda. Legendami się
żyje, tworzy nowe, jeszcze bardziej intrygujące – efektem tego jest głuchy telefon, dzięki
któremu Wojaczka poznają kolejne pokolenia
– mówi Karczewski. A czy on sam jest Wojaczkiem? – Przygotowując monodram inspirowałem się głównie życiem i twórczością poety,
często odnajdując wspólne mianowniki, ale
nigdy nie starałem się przepuszczać ich przez
siebie, tylko przez postać – w innym wypadku
mogłoby to być niebezpieczne – tłumaczy.
„Moja nieśmiertelność jest krótka ale pewna” (R. Wojaczek, „Byłem, jestem”)
Karczewski i Wałczuk podkreślają, że temat Wojaczka jest tak nośny, jak mało opłacalny. I obaj, zaczynając pracę nad swoimi
projektami, nie zakładali sukcesu komercyjnego. – Wojaczek nie sprzeda się dobrze,
bo gdyby się sprzedawał, rynek byłby nim
zalany. Kilka książek, jakaś płyta, jakiś jeden
film, jakiś spektakl... Gdyby Wojaczkowi choć
trochę by na tym zależało, pewnie by zazdrościł Herbertowi albo innemu Słowackiemu.
Można powiedzieć, że to temat dla wybranych
– pasjonatów postaci polskiego Rimbauda –
wyjaśnia Michał Karczewski.

Już w zgodzie ze snem nie napiszę ciebie,
Wierszu, moja męko, nędzo i wielkości,
Nudo, rozpaczy, głodzie i szaleństwie.
Nie policzę cię na palcach żadnej zorzy.
(R. Wojaczek, „Próba ostatniego wiersza”)

W dobie szalejącej mody na eko oraz
wszechobecnych przepisów na długie życie
dekadentyzm Wojaczka szczególnie się wyróżnia. Na ile jednak była to kreacja, a na ile
realna skłonność do autodestrukcji? A może
silna charyzma i talent literacki? Krążące
wokół Wojaczka mity oraz pozostawiona
poezja sprawiły, że wciąż inspiruje nie tylko artystów. – Nie odkryję Ameryki, jeśli
powiem, że to ważny poeta w polskiej kulturze. Ale dla mnie i dla zespołu jest kimś
więcej – to nasza debiutancka, kilkuletnia
praca, wymarzona płyta, której bez niego
pewnie by nie było – przyznaje Przemysław
Wałczuk. A Karczewski wtóruje: – Gdyby
nie było Wojaczka, nie mielibyśmy tak wyjątkowego kaskadera w naszej literaturze,
Fonetyka nie nagrałaby takiej płyty, a ja nie
grałbym monodramu. Świat by się nie zawalił, ale też nie mógłby tak smutno wybrzmiewać w jego słowach.
Wydaje się, że Wojaczek jest tylko początkiem. Silnym impulsem do odkrycia w sobie
artysty i indywidualnego sposobu na wyrażanie siebie. Nawet jeśli nie twórców – Wojaczek
po śmierci kształtuje kolejne pokolenia czytelników jego niestarzejącej poezji. Bo czy temat
śmierci i miłości może się kiedyś zestarzeć?
ENGLISH

BRINGING THE POET BACK TO LIFE
Poet. Degenerate. Alcoholic. Do you really have to
be a poet maudit to be appreciated? The young
generation of readers discovers Rafał Wojaczek and
uses his works in their own individual way.

It can be said that a terrible life wins popularity.
Young readers hear the name ‘Wojaczek’ for
the first time at high school and, fascinated by
a language that is totally different from the one
which their teachers rabbit on about while dis-

42–43

LUDZIE / PEOPLE

cussing Romantic poetry or positivist prose, either succumb
to it or abandon it forever. The life of Wojaczek was as disastrous as inspiring – it may seem that such example only motivates to follow the same path and go on the bender; however,
Rafał Wojaczek inspires not only to explore poetry, but also
to create a new individual personality of artist on the stage.
He was born in 1945 in Mikołów in Silesia. His father
was a professor, and his mother worked in a publishing
house, but that did not make him a preppy. He was a rebel all his life – even at primary school, Wojaczek got into
trouble all the time, and after the first term of studies,
he dropped out of university. Was it the true Wojaczek or
was it his alter ego? After treatment in a psychiatric clinic due to a suspicion of schizophrenia, he made his debut
in a magazine ‘Poezja’ [Poetry] and became a well-known
poet of the young generation. In the clinic, he met his future wife, and even though they divorced after a year of
marriage, the subject of a woman standing by the poet became a leitmotif in his works.
Kim jest ten, co moim długopisem
Wypisuje moje wiersze
I w moim łóżku moją żonę bierze?
Kim jest ten, co przed chwilą wyszedł?
(R. Wojaczek, “Kim jest ten, co się jawi w lustrze”)

[An extract from a poem in which the lyrical subject
is asking who the one who is writing poems with his pen,
sleeping with his wife, and leaving his house is. ]
In 1969, Wojaczek published his first volume of poetry
entitled ‘Season’, and one year later, the second one entitled ‘Another Tale’ came out. He was dogged by problems
with alcohol, and low royalties for his poems did not cover the cost of his bohemian nightlife. Esperal sewn under
his skin did not prevent him from drinking. Then, at night
from 10 to 11 May 1971, Wojaczek died from drug overdose.
After his death, two other volumes of poetry were published – ‘Unfinished Crusade’ and ‘Who Was Not’. A myth
of a poet maudit, schizophrenia, and perhaps not very
romantic eroticism expressed directly and without metaphors – there is something inspiring about him.
Wojaczek became popular again in 2011 when Fonetyka, a music band, released a CD with songs using his
poems. The cover is showing the poet in a white shirt
and a tie – three musicians interpreting the poetry were
dressed the same at concerts. But opinions of the public
about the CD varied. Przemysław Wałczuk, the leader of
the band, recalls the response to the CD: “From criticism
to love. And it’s good for art; total indifference of the audience would be far worse. Fonetyka is more concerned with
art than with popularity, heated discussions are grist to
the mill.” And he adds, “Poetry is not something popular.
And in the music world, where all is about freshness and
fashion, there is little room for it. The audience is something quite different, though. Here, we are lucky – people
usually like what we are doing on the stage.”
Wałczuk emphasises that on stage, despite speaking
with Wojaczek words, he was himself all the time. For Michał Karczewski, a young generation author, Wojaczek has
been the whole life for a number of years. It started from
a typical fascination with poetry, and now, in the Dzika Strona Wisły Theatre in Warsaw, he is performing a one-man

show entitled ‘Wo(JA)czek’ inspired by the life of the artist.
He plays a part of a poet who has been hurt, who is cursing
critics in a haze of alcohol and cigarette smoke. A poet left
to himself in an “empty room where fear is looking from the
ceiling”. “I think that one either loves or hates Wojaczek. It
depends on the period of his works. A moment is enough
to discover disastrous thoughts, the ugliness of images, the
warm and beauty of a few words juxtaposed in an unusual
way. He is a character of a strange myth which he created
himself. People seek sensation and like to compare problems of the others with theirs. Wojaczek died young as a legend. Legends live on, we create new ones which are even
more intriguing – that is how next young generations get to
know Wojaczek,” Karczewski says. Is he a Wojaczek himself? “Preparing the show, I was inspired mainly by the life
and works of the poet. I usually came across some similarities, but I had never tried to identify personally with him
– that could be dangerous,” he explains.
“Moja nieśmiertelność jest krótka ale pewna”
(R. Wojaczek, „Byłem, jestem”)
[My immortality is short but certain]
Karczewski and Wałczuk emphasise that the subject of
Wojaczek is as popular as non-profitable. When they started to work on their projects, they did not expect a commercial success. “Wojaczek will not sell well. If he did, the
market would have already been full of him. A few books,
a CD, a film, a show... If Wojaczek had cared about that, he
would have been envious of Herbert or another Słowacki.
It can be said that it is a subject for the chosen ones – fans of
the Polish Rimbaud character,” Karczewski says.
Już w zgodzie ze snem nie napiszę ciebie,
Wierszu, moja męko, nędzo i wielkości,
Nudo, rozpaczy, głodzie i szaleństwie.
Nie policzę cię na palcach żadnej zorzy.
(R. Wojaczek, “Próba ostatniego wiersza”)

[An extract from a poem about trying to write the last
poem. The lyrical subject addresses the poem and associates it with different concepts, for example boredom, despair, hunger, and madness.]
Nowadays, when everybody is crazy about being eco
and living a long life, a decadent lifestyle of Wojaczek
stands out. However, was it a creation or a real tendency
to self-destruction? Perhaps, it was charisma and literary
talent? Myths about Wojaczek and the poems he left inspire not only artists. “I won’t reinvent the wheel by saying
that Wojaczek is an important poet in the Polish culture.
But for me and for the band he matters much more – it is
our debut album, a dream come true, a few years of work,
and without him, we wouldn’t have done it,” Przemysław
Wałczuk admits. “But for Wojaczek, we wouldn’t have had
such a stuntman in our literature, Fonetyka wouldn’t have
recorded such an album, I wouldn’t have performed in the
show. The world would still go round, but it wouldn’t be depicted in such a sad way in his words.”
It seems that Wojaczek is only the beginning. A strong
incentive for discovering an artist within and finding an
individual way of expression. Even if he does not inspire
creation, Wojaczek, even after his death, still shapes new
generations of readers of his poetry. After all, can the subject of love and death ever grow old?
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nicie się do szybszego propagowania jednej
z najciekawszych polskich tradycji kulinarnych.
ENGLISH

THE POLISH CAPITAL OF GOOSE
Polish cuisine has experienced the return of
fascination with goose. Its fans should remember the
name Kołuda Wielka because a national capital of
this delicacy is located in this village.

POLSKA STOLICA
GĘSINY
POLSKA KUCHNIA CIĄGLE PRZEŻYWA NAWRÓT
FASCYNACJI GĘSINĄ. JEJ MIŁOŚNICY POWINNI ZAPAMIĘTAĆ
NAZWĘ KOŁUDA WIELKA, BO TO W TEJ WSI ZNAJDUJE
SIĘ KRAJOWA STOLICA TEGO PRZYSMAKU.
TEKST Kajetan Kusina

J
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ak nietrudno zauważyć, w Polsce od kilku lat trwa prawdziwy renesans mody
na jedzenie gęsiny. Jej przyrządzanie to
tradycja, która sięga do średniowiecza. Gęś
już wtedy uznawana była za prawdziwy przysmak. Jako ciekawostkę można wspomnieć,
że była popularna także wśród Żydów, bo jej
tłuszcz jako jedyny uznawany był za koszerny.
Polska zawsze była największym punktem
hodowli tego ptactwa w całej Europie, zapatrywał się w nią cały Zachód. Zresztą podobnie jest dzisiaj, nasze gospodarstwa nadal
nie mają sobie równych pod tym względem.
Niestety tylko mały procent trafia na polskie
stoły. W pewnym momencie spożycie gęsiny
na jednego Polaka wynosiło zaledwie gram na
rok. Przez jakiś czas zapomniana, dzisiaj zyskuje na popularności między innymi za pomocą specjalnych szlaków kulinarnych. Możliwe, że dzięki staraniom całej armii osób,
gęsina wróci na stałe do polskich jadłospisów.
Które miejsce w Polsce można uznać za
gęsią stolicę? Większość głosów twierdzi, że
jest to wieś Kołuda Wielka, leżąca na tere-

nie województwa kujawsko-pomorskiego. To
właśnie tam mieści się Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi, w którym opracowuje się
najlepsze metody chowu chluby polskiego
ptactwa. Dzięki odpowiednim warunkom,
między innymi specjalnie dobranej paszy,
kołudzka gęś stała się ceniona przez kucharzy w całym kraju. Jest ona dostępna także
dla każdego, kto postanowi odwiedzić tę uroczo położoną wieś. Wystarczy tylko wejść do
budynku Instytutu i skorzystać z jego sklepiku, w którym znajduje się wszystko, co związane jest z gęsiną. Gęsi stały się tak istotne
dla miejscowości, że pojawiła się w niej pamiątkowa kamienna tablica poświęcona tym
ptakom. Dwukrotnie odbył się tam także dedykowany im festiwal. Zresztą gęsi to nie jedyne zwierzęta hodowane w tej okolicy, bardzo
duży nacisk kładzie się tam także na owce
i barany, a sery wytwarzane z ich mleka
także należą do najlepszych w całym kraju. Jeśli będziecie w okolicy, to koniecznie
odwiedźcie Kołudę Wielką. Sprawicie sobie
wielką przyjemność, a przy okazji przyczy-

It is easy to notice that for a few years in
Poland there has been a real renaissance of
the vogue for eating goose. Its preparation
is a tradition which dates back to the Middle Ages. Even then goose was considered
a true delicacy. The interesting fact is that it
was also popular among Jews because its fat
was the only fat considered kosher. Poland
has always been the most significant place
in Europe in terms of rearing those birds and
the whole West was looking at it. It is similar
nowadays: our farms have no equal. Unfortunately, only a small amount ends up on our
tables. In the certain period the consumption of goose per one Pole was only one gram
a year. Forgotten for some time, these days it
is gaining popularity, for instance, by means
of special culinary routes. It is possible that,
thanks to the efforts of lots of people, goose
will return to Polish diet forever.
Which place in Poland may be recognised
the goose capital? Most people claim that it is
Kołuda Wielka, a village located in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. What is situated there is The National Centre for Research
and Breeding of Geese in which the best
methods of breeding the centrepiece of Polish fowl are developed. Thanks to the proper
conditions, including specially matched fodder, goose from Kołuda Wielka has become
esteemed by cooks in the whole country. It
is available for everyone who decides to visit
this picturesquely located village. Just come
into the building of the Centre and go to its
shop where you can find everything related
to goose. Geese have become so important
to the location that the stone commemorative plaque for these birds is placed there.
The festival dedicated to them took place
twice. Geese, however, are not the only animals bred in the area; a lot of emphasis is
put also on sheep and rams, and the cheese
produced from their milk is considered one
of the best in the whole country. If you are
nearby, you must visit Kołuda Wielka. It will
be a great pleasure for you and at the same
time you will contribute to quicker promotion of one of Polish most interesting culinary traditions.

46–47

DZIEW
CZY
NY,
PIWO,
PAPIE
RO
SY

ZA USZAMI / ALL EARS

DZ I E W C Z Y N Y, P I W O , PA P I E R O S Y

JAKUB
MILSZEWSKI
Redaktor naczelny. Pisze głównie
o muzyce i turystyce, o tym pierwszym
również na blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie
gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa w chórze.
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt.
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech
to zostanie między nami.

P

amiętam takie lata, kiedy zawsze było
gorąco. Tak je pamiętam. Moim największym zmartwieniem były dziewczyny i pieniądze, za które mogliśmy kupić
piwo i papierosy. Dziewczyny, piwo i papierosy były nierozłączne. Powiązane ze sobą
związkiem przyczynowo-skutkowym.
Kiedy chodziliśmy z kolegami i coraz to
nowszymi koleżankami za miasto, na przykład na polankę nazywaną przez nas nie
wiadomo czemu Bachądziem, musieliśmy
mieć piwo i papierosy. Rozsiadaliśmy się wygodnie, rozpalaliśmy ognisko, piliśmy piwo,
paliliśmy papierosy, przytulaliśmy i całowaliśmy dziewczyny. Pamiętam takie lata, ale
to wszystko co mi po nich zostało. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że były piękne dlatego, że nie miałem jeszcze za głową zegarka,
który nieustannie tykał, odliczając minuty
i godziny do kolejnego dedlajnu, terminu wizyty, godziny spotkania, pory na zapłacenie
rachunków, dnia wyjazdu. Było mi błogo.
Dziewczyny, piwo, papierosy. I gitara.
Przecież to, że mogliśmy wypijać po kilkanaście piw i wypalić paczkę papierosów

podczas jednej imprezy dziewczynom nie
imponowało. A były z nami praktycznie zawsze. Bo mieliśmy gitary. I graliśmy na nich.
Niewiele potrafiliśmy, ale nasza ogniskowa
setlista zawsze była pełna. Ci lepsi szpanowali „Stairway to Heaven” i Metalliką, nam
wystarczało, że graliśmy Pidżamę, Dżem,
Akurat, Dezertera, Wilki. I Hey. Hey graliśmy chyba najczęściej.
A więc jeszcze raz: Hey, gitara, dziewczyny, piwo, papierosy, ognisko. Tak to
było. Nawet nieco zabawne wydaje mi się,
że najczęściej przy ognisku graliśmy piosenki Hey z albumu „Fire”, jakby był do tego
stworzony. Nie pamiętam już dziś żadnych
akordów (poza „Teksańskim” oczywiście),
ale pamiętam jak wyliśmy do księżyca ku
uciesze koleżanek, które później miały stać
się naszymi przyjaciółkami, dziewczynami,
narzeczonymi, żonami lub niespełnionymi
miłościami. Wyliśmy smutne „Dreams”,
wyliśmy tę błyskotliwą „Zazdrość”, wyliśmy tę profetyczną „Zobaczysz”, wyliśmy
poruszającą „Moją i twoją nadzieję”, a im
więcej koleżanek pojawiło się na ognisku
tym częściej wyliśmy „One of Them”. Jakby
ku przestrodze. No i oczywiście „Teksański”. Jeśli dzisiaj nastolatki chodzą jeszcze
na ogniska z dziewczynami, piwem, papierosami i gitarą, to pewnie też wyją „Teksańskiego”.
Głupio mi się robi na myśl o tamtych
czasach. Już wtedy „Fire” miało ponad 10
lat. Dzisiaj ma 23 wiosny. Jest dorosłą płytą,
która może samodzielnie kupować alkohol,
prowadzić samochód i głosować. Kto wie,
może właśnie broni magisterium.
Ja jestem jeszcze starszy, choć do starości mam jeszcze daleko. Może zatem rozpalę ognisko, wezmę butelkę wina i swoją
kobietę, odkurzę starą gitarę i przypomnę
sobie jak to było w tych kilku gorących
latach.
Papierosy rzuciłem.

MOŻ E Z AT E M ROZ PA L Ę
O GN I S KO, W EZ M Ę BU T EL K Ę
W I NA I S WOJĄ KOBI E T Ę,
ODK U R Z Ę S TA R Ą GI TA R Ę
I PR Z Y P OM N Ę S OBI E JA K
T O BY Ł O W T YC H K I L K U
G OR ĄC YC H L ATAC H.

ENGLISH

GIRLS, BEER, CIGARETTES

I can recall summers which were always hot.
That’s how I remember them. My biggest
worries were girls and money for which we
could buy beer and cigarettes. Girls, beer
and cigarettes were inseparable. It was
a causal link.
Going out out with mates and newer and
newer girl friends, for instance, on a glade
which we called, I have no idea why, Bachądź,
we must have had beer and cigarettes. We
would sit down comfortably, make a bonfire,
drink beer, smoke cigarettes, and hug and
kiss the girls. I remember the summers but
that’s all what is left. In hindsight that seems
beautiful because I had no clock constantly
ticking behind my head, counting minutes
and hours until next deadline, appointment
date, time of meeting, time of paying bills,
departure day. I felt easeful. Girls, beer,
cigarettes. And a guitar. For drinking a dozen
beers and smoking a pack of cigarettes
during one party would not impress the girls.
But almost always they were with us. Because
we had guitars. And we played them. We
couldn’t play much but our bonfire setlist
was always full. Those better guys showed off
with “Stairway to Heaven” and Metallica, for
us Pidżama, Dżem, Akurat, Dezerter, Wilki
were enough. And Hey. I guess we played Hey
most often.
So once again: Hey, guitar, girls, beer,
cigarettes, bonfire. It was like that. It seems
a bit funny that most often we played Hey
songs from the album “Fire” by the fire as
if it was created for it. I don’t remember any
chords (besides “Teksański”, of course) but
I remember how we howled at the moon to
the delight of the girls, who were to become
our friends, girlfriends, fiancées, wives or
unfulfilled love. So we sang sad “Dreams”,
brilliant “Zazdrość”, prophetic “Zobaczysz”,
moving “Moja i twoja nadzieja”, we sang
sharp and flat, and the more girls came,
the more we sang “One of Them”. As if it’s
a warning. And of course “Teksański”. If
nowadays teenagers go and make bonfires
with girls, beer, cigarettes and guitar,
they probably sing “Teksański” too. I feel
ashamed thinking about those times. “Fire”
was already ten years old. Today it’s 23. It’s an
adult album who can buy alcohol, drive a car
and vote. Maybe it’s defending its master’s
thesis right now, who knows.
I’m even older, although I’m still far from
being old. So maybe I’ll make a bonfire, take
a bottle of wine and my woman, I’ll dust off
the old guitar and I’ll recollect how it was
during those several hot summers.
I gave up smoking.
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BĘDZIE WSPANIALE !

GREG OSBY

BĘDZIE

WSPANIALE!
NOWY KURATOR ARTYSTYCZNY SOPOT JAZZ FESTIVAL
TO JEDEN Z NAJLEPSZYCH SAKSOFONISTÓW NA ŚWIECIE.
TEJ JESIENI ZMIENI SOPOT W KOSMOPOLITYCZNĄ
STOLICĘ MUZYKI. MOŻECIE ZAUFAĆ CZŁOWIEKOWI,
KTÓRY DZIELIŁ SCENĘ Z HERBIEM HANCOCKIEM.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Dlaczego zdecydowałeś się zaangażować w Sopot Jazz?

Poproszono mnie. Nie wiem, jak zdecydowano się wybrać
mnie, ale jestem zaszczycony. Pracowałem już wcześniej
przy mniejszych festiwalach. Chcę zrobić coś, co jest interesujące i bogate, pokazać odbicie tego, co jazz naprawdę
sobą reprezentuje.
Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić?

Zamierzam wprowadzić uczciwą prezentację dzisiejszej
sceny jazzowej. Bo widzisz, na większości festiwali grają
prawie ci sami ludzie. 15-10 artystów, podczas gdy inni są
zmuszeni siedzieć w domu i oglądać telewizję. My pokażemy artystów, którzy nigdy nie dostają szansy się pokazać
i wypromować swojej muzyki. Znam wielu z nich. Chcę
również pokazać zdrowe podejście do globalizacji w muzyce. Jazz jest teraz międzynarodowy. Ludzie dostają te
same informacje w tym samym czasie. Muzycy rozwinęli
swój jazz przez własne konceptualne i kulturalne filtry.
Tak więc dostaniemy lepszy, bardziej realistyczny ogląd
tego, czym jest muzyka.
Wspominałeś o swoim projekcie „East Meets West”. Na
czym on polega?

Ludzie Zachodu ulokowani są w Nowym Jorku, ale niekoniecznie z niego pochodzą. Większość z tych, których
pokażemy, przeprowadziła się tam z różnych części świa-

ta. Właściwie większość jest Europejczykami! Są Grecy,
Norwegowie, Portugalczycy – muzycy zewsząd. Będą też
Polacy, ale w kolaboracjach i eksperymentach. Publiczność zobaczy, jak może funkcjonować muzyka pomiędzy
wykonawcami pochodzącymi z różnych miejsc, ale którzy stanowią jedność jako grupa.
Czyli nie chodzi tylko o zderzenie polskich
i amerykańskich jazzmanów?

Nie, nie w całości. Chodzi o globalizację w muzyce.
Internet jest dobrą rzeczą dla jazzu?

To dobra rzecz do prezentacji muzyki, ale zła jeśli chodzi
o biznes, ponieważ ludzie zawsze będą brali sobie muzykę
za darmo. To dobrze, że możemy szybko wymieniać się
informacjami, ale większość z nas używa tego z egoistycznych pobudek. To ta zła strona. Nie lubię, gdy jedni ludzie
kradną pracę innych.
W późnych latach 90. niektórzy muzycy, jak
Radiohead czy Prince, eksperymentowali i próbowali
rozpowszechniać swoją muzykę za pomocą Internetu.

Myślę, że to może działać. Model wielkich koncernów
płytowych nie jest dobry dla artystów. Ci pierwsi okradają drugich, umowy są bardzo wiążące i nieelastyczne.
Internet może być używany w odpowiedni sposób, ale
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musi istnieć jakiś poziom ochrony dla twórców. Tak
długo jak będziemy mieć do czynienia z zapisem cyfrowym, zawsze znajdzie się ktoś, kto to zhakuje i odda
za darmo. Co jest niefair, bo ludzie pracują naprawdę
ciężko i poświęcają dużo, by tworzyć swoją sztukę i jeśli zostanie ona oddana za darmo, powinien to być ich
własny wybór.
A co z twoją własną wytwórnią?

Nazywa się Inner Circle Music. Mamy w niej 52 artystów
i aktualnie to globalna firma. Większość artystów jest
z Europy i Azji. To moja wizja tego, czym dziś jest jazz. Jest
międzynarodowy, nie tylko amerykański, mimo że tam
ma swoje korzenie. Jest przefiltrowany przez doświadczenia przeróżnych ludzi. I to mi się podoba – lubię słuchać
jazzu granego przez Włochów, Niemców, Hiszpanów, Polaków, Japończyków, Koreańczyków, Tajwańczyków. Taki
jazz jest szczery i nie brzmi jednowymiarowo.
Planujesz odkryć jakieś nowe gwiazdy na Sopot Jazz
Festival?

Zawsze. Zawsze mam ucho nastawione na ulicę, jak to
mówią, na kogoś, kto proponuje coś unikatowego, osobistego, interesującego i innego. Samo bycie dobrym nie
gwarantuje bycia interesującym.
Mamy bogatą scenę jazzową w Polsce. Co sądzisz
o naszym muzycznym idiomie? Czy istnieje w ogóle coś
takiego, czy może nie powinniśmy patrzeć na muzykę
przez pryzmat narodowości?

Polska zawsze była jednym z najsilniejszych krajów jeśli
chodzi o jazz, tak samo w kwestii rangi muzyków, jak odbioru przez publiczność. Polska, Francja, Japonia, Stany Zjednoczone – to zawsze były najmocniejsze jazzowe
miejsca. Takie miejsca są kulturotwórcze. Ja zawsze
jestem otwarty, więc kto wie, może odkryję kogoś nowego. Lubię, gdy ktoś nieznany okazuje się interesujący.
Wolisz patrzeć w przyszłość niż z sentymentem
wspominać stare czasy, jak to bywało w latach 80.?

Zawsze patrzę w przyszłość. Nie jestem retrospektywny. Wszystko, co było kiedyś, formuje przyszłość, tworzy tu i teraz. Nie chcę pozostawać w przeszłości, bo to
spowalnia rozwój.

WS Z YS T KO, C O BY Ł O
K I EDYŚ, F OR M UJ E
PR Z YS Z Ł O Ś Ć, T WOR Z Y
T U I T ER A Z . N I E
C HC Ę P OZ O S TAWAĆ
W PR Z E S Z Ł O Ś C I, B O T O
S P OWA L N I A ROZ WÓJ.

Co powiesz o tobie jako nauczycielu?

Moje metody nauczania są bardzo nieortodoksyjne. Czasem wpędza mnie to w tarapaty, gdy uczę w konserwatoriach. Uczę bardzo szybko i bardzo intensywnie.
Jesteś takim surowym trenerem jak ten z filmu
„Whiplash”?

Nie, nie jestem surowy. Kiedy rozmawiam ze studentami,
nie mówię o tym, co już potrafią. Mówię o tym, co sprawia
im trudność, by mogli szybciej się nauczyć. Nie stosuję
repetycji, a zasadę „Powiedz, jaki masz problem, byśmy
mogli pójść do przodu”. Wiele szkół nie życzy sobie tego,
bo gdy studenci robią się dobrzy zbyt szybko, mogą opuścić szkołę. Dlatego wolą nęcić ich małymi ilościami, by
ci zostali dłużej i płacili więcej czesnego. To nic innego jak
biznes. Lubię uczyć. Dla mnie oznacza to niemal przytłaczanie uczniów informacjami. Mogą przetwarzać to sobie
w swoim własnym tempie, a jeśli napotkają trudności,
przełamuję je i pokazuję, jak to powinno działać.
A co z publicznością? Co oni mogą zyskać dzięki
słuchaniu jazzu?

Demokratyczny proces podziału ról. Jest perkusista,
basista, pianista, saksofonista, trębacz... Publiczność
widzi, jak oni wszyscy się jednoczą, nawet jeśli nie mówią tym samym językiem. Mogą stworzyć coś pięknego,
bo mają wspólny cel. To tak samo ważne w polityce, relacjach międzyludzkich... wszystkich rodzajach relacji!
Może i wiele nas dzieli, ale znajdźmy wspólny mianownik. Zjednoczmy się, a stworzymy coś z niczego. To bardzo pokojowy i demokratyczny proces. Ok, nie zgadzam
się z tobą, ale wciąż możemy razem pracować i robić coś
naprawdę fajnego.
Więc jeśli politycy uprawialiby jazz, nie czcze gadanie...

Na świecie zapanowałby pokój! (śmiech)
Dzisiejsza rzeczywistość jest łaskawa dla jazzu?

Mogłaby być łaskawsza. Nie ma wystarczająco dużo możliwości. Więcej jest muzyków niż miejsc do grania. Więcej
konserwatoriów i szkół i wszyscy ich absolwenci są świetnie wykwalifikowani, ale nawet nie grają muzyki. Nie mają
gdzie, bo gros festiwali ich nie pokazuje. Wolą pokazywać
gwiazdy. I na tym polega nasza rola. Pokażemy ludzi, którzy
zasługują na niemałe uznanie. Zasługują na dużą publiczność i muszą być usłyszani. Ustanawiamy nowy model.
Kiedy poznamy listę wykonawców?

Teraz! Mamy wokalistkę z Lizbony, Sarę Serpę. Akompaniuje jej Andrew Matos, gitarzysta. Są wspaniałym
duetem, kiedy ich słuchasz, czujesz się jak w bajce. Sara
zaśpiewa z Atom String Quartet z Polski. Następnie mamy
wokalistkę, która jest również beat makerką, Emilie Weibel. Będzie miała gościa specjalnego z Polski. Nie mogę
zdradzić, kto to, bo to jeszcze niepotwierdzone, ale to
wielka gwiazda. Mamy basistę i kompozytora, Petrosa
Klampanisa z Grecji, mieszkającego w Nowym Jorku.
Zagra razem ze Zbigniewem Namysłowskim, którego jestem wielkim fanem. Dalej jest klarnecista, młody facet,
Felix Peikli. Pochodzi z Oslo i jest jednym z moich byłych
studentów. Także mieszka w Nowym Jorku. Mam kolejnego młodego muzyka, którego CD ostatnio wydałem. Na-

BĘDZIE WSPANIALE !

MO GĄ S T WOR Z YĆ C O Ś PI ĘK N E G O,
B O M A JĄ WS P ÓL N Y C EL . T O
TA K SA MO WA Ż N E W P OL I T YC E ,
R EL AC JAC H M I ĘDZ Y LU DZ K IC H...
zywa się João Barradas. Gra na akordeonie,
ale to niesamowity, zabójczy, współczesny
jazz, mnóstwo energii, ludzie oszaleją na jego
punkcie! I inny facet, saksofonista z Kansas
City, obecnie żyjący w Paryżu. To świetny,
energetyczny saksofonista. Mogłem kogoś
pominąć, ale z grubsza o to chodzi. Będzie
wspaniale!
ENGLISH

IT'S GONNA BE AMAZING!
GREG OSBY
The new artistic curator of Sopot Jazz Festival is
one of the best saxophonists you can get. This fall
he is going to make Sopot a cosmopolitan capital
of music. You can trust a man who shared the
stage with Herbie Hancock.

Why did you decide to get involved in
Sopot Jazz?

I don't know, they asked me. I don't know
how they decided to choose me, but I'm hon-

ored. I've worked on smaller festivals before.
I just want to do something that is interesting and expensive, a reflection of what jazz
really represents.
What are the changes you are going to
introduce?

The change I'm going to introduce will be
an honest presentation of what the scene is.
See, on most of the jazz festivals there are
almost the same people. 15-10 artists, while
other artists are forced to sit at home and
watch TV. What we're gonna do is we're gonna present artists that never get the chance
to show themselves and promote their music. I know a lot of these people. I also want
to show a healthy idea of globalization in
music. Jazz is international now. People
get information at the same time. People
have developed music through their own
conceptual and cultural filters. So we're
gonna get a better, more realistic view of
what music is.

You've already said about your “East Meets
West” project. What is it about?

The people in the West are based in New York,
but they're not necessarily from NY. Most of the
people who we are going to present moved to
NY. Most of them are actually European! There
are people from Greece, Norway, Portugal –
various places. There'll be Polish musicians,
but they'll be collaborations and experiments.
People will see how the music can function
between musicians who come from different
places as the group that comes together.
So it's not only about colliding Polish and
American musicians?

No, not entirely. It's about the globalization
in music.
Is Internet a good thing for jazz music?

It's a good thing to present the music, but it's
bad in terms of business, because the people
will take the music for free. It's good that we
can share various information rapidly, but
most people use it for selfish reasons. But
that's the downside of it. I like the idea of reference and being able to find something very
quickly, I don't like the idea of people stealing
some other people's work.
In the late 90s some musicians like
Radiohead or Prince experimented and
tried to distribute their music on their
own via Internet.
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I think it can work. The model of the large record companies hasn't been good for artists. They are stealing money, the deals are very binding and inflexible. The Internet can be used in a proper way, but there has to be some
level of protection for people who create things. As long
as things are digital around, there's always somebody
who can hack it, crack it and give it away for free. Which
is unfair, because people work really hard and sacrifice
a lot to develop their art and if it's going to be given away
for free, it should be their choice.
What about your own label?

The label is called Inner Circle Music. We have 52 artists
now and it's a global label. Most of the artists are from
Europe and Asia. It's my idea of what jazz is now. Jazz
is international, it's not just based in America, even
though that's where it's from. It's informed by other people's experiences. And I like that – I like to hear music
filtered by people from Italy, Germany, Spain, Poland,
Japan, Korea, Taiwan. It's honest and just doesn't sound
like one thing.
Are you planning to discover any new stars here in
Sopot?

Always. I always have my ear to the street, as they say,
for somebody that has something unique, personal, interesting and different. Just because somebody's good
doesn't mean they're interesting.
We have a big jazz scene in Poland. What do you
think about our musical idiom? Is there something
like that or we shouldn't consider music through the
lens of nationalities?

Poland has always been one of the strongest jazz countries, both in terms of position of the musicians and acceptance of the audience. Poland, France, Japan, United States has always been strong places in jazz. Places
like that always have much more room for culture. I'm
always open. So, who knows, I might discover someone new. I like the idea of unknown people becoming
interesting.
So you'd rather look forward than be sentimental and
moan about the past, thinking about what it was like
in the 80s?

I always look to the future, I'm not retrospective. Anything that came before, forms the future, forms right
now. I don't wanna stay in the past because that slows
down progress.
What about you as a teacher?

My teaching methods are very unorthodox. That sometimes gets me into trouble because when I teach at conservatories. I teach very fast, very intensively.
Are you that tough music trainer like the one shown
in “Whiplash”?

No, I'm not tough. When I talk to students, I don't talk
about things they know and can already do. I talk about
things they have problem with so that they can learn
faster. It's not about reviewing, but about “What's your
problem, so we can move away faster”. A lot of schools

don't want to talk like that because when students get
good too fast, they might leave school. They want to
tease them with a little amount so that they can stay longer and pay more money. Cause it's a business. I like to
teach. It's almost like overwhelming the students with
information. They can process it in their own time and if
they have difficulties, I can break it down and show them
how things work.
What about the audience? What can they gain from
listening to jazz?

The democratic process in terms of role-playing.
There is the drummer, the bassist, the pianist, saxophonist, trumpeter... The audience can see that they
come together even if they don't speak the same language. They can create something beautiful because
they have a common goal. This is very important in
politics, human relations... all types of relationships!
Maybe we have a lot of differences, but let's find out
what our common ground is. Let's come together on
that and we'll make something out of nothing. It's
a very peaceful and democratic process. Ok, I disagree
with you, but we can still work together and make
something really cool.
So if politicians made jazz, not talks...

There'd be world peace! (laughs)
Is reality good for jazz now?

It could be better. There aren't enough opportunities.
There are more musicians than places to play. There
are more schools and conservatories now and all these
musicians are very qualified, but they don't even play
music. They don't have places to play because a lot of
festivals don't present them. They present the stars.
That's what we're doing here. We're gonna present the
people that deserve quite a definition. They deserve
a big audience and need to be heard. We're establishing
a new model.
When will we get to know the lineup?

Now! We have a vocalist from Lisbon, Portugal whose
name is Sara Serpa. There is Andrew Matos who plays
guitar. They are an amazing duet, when you listen to
them you feel like in a fairytale. She's going to collaborate with Atom String Quartet from Poland. Then we're
gonna have another vocalist who is also a beat maker,
Emilie Weibel. She has a special guest, a Polish artist.
I can't tell who it is because it's not confirmed, but she's
big. We have a bassist and composer, Petros Klampanis
from Greece, but lives in NY. He's gonna collaborate
with Zbigniew Namysłowski – I'm a big fan of his. Then
a clarinet player, young guy, Felix Peikli. He's from Oslo,
Norway and is one of my former students, he also lives
in NY. I have another young player whose CD I recently
produced. His name is João Barradas. He plays accordion, but it's amazing, killing, contemporary jazz, lots of
energy, people will go crazy about him! And another guy,
a saxophone player from Kansas City who now lives in
Paris. He's an amazing, high energy saxophonist. I might
have forgotten somebody, but that's basically it. And
that's gonna be superb.
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CENY KARNETÓW I BILETÓW NA CIESZANÓW
ROCK FESTIWAL 2016

Do 10 kwietnia: karnet – 110 zł, karnet na pole namiotowe
- 30 zł/os.
11 kwietnia – 31 maja: karnet – 120 zł, karnet na pole
namiotowe - 30 zł/os.
1 czerwca -30 czerwca: karnet – 135 zł, bilet jednodniowy 60 zł, karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.
1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł, bilet jednodniowy – 70
zł, karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.
Sprzedaż Normalna (od 11 sierpnia): karnet – 150 zł, bilet
jednodniowy - 80 zł, karnet na pole namiotowe - 40 zł/os.

NADCIĄGA
CIESZA NÓW
ROCK
FESTIWAL
FANI FESTIWALU ZACZĘLI ODLICZAĆ DNI DO TEGO
ROCKOWEGO ŚWIĘTA. W DNIACH 18-21 SIERPNIA
ZAGRAJĄ MIĘDZY INNYMI SZWAJCARSKA LEGENDA
FOLK-METALU ELUVEITIE I REAKTYWOWANY
SWEET NOISE. NIE ZABRAKNIE TEŻ NIESPODZIANEK
I MUZYCZNYCH PODRÓŻY SENTYMENTALNYCH.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

L

ista artystów została ogłoszona i zaktualizowana.
Pod koniec sierpnia w Cieszanowie na Podkarpaciu zagrają: Vader, Włochaty, Sweet Noise, Nocny
Kochanek, Farben Lehre, Zacier i legenda polskiego
hardcore'u, grupa 1125.
Każdego roku CRF ogłasza koncert monograficzny
pod hasłem „3x”. W tym roku gwiazdą jest Kazik, który
wystąpi w unikatowej, potrójnej odsłonie : Kult, z którym
zagra utwory z płyt „Tata Kazika” i „Tata 2”, od dwóch lat
nieaktywny już KNŻ, który w Cieszanowie zagra jedyny
koncert w 2016 roku, oraz nowy projekt artysty, Kazik &
Kwartet Proforma.
Jedną z zagranicznych gwiazd będzie szwajcarski
Eluveitie. To chyba najciekawsza propozycja europejskiej sceny folk-metalowej. Zespół oprócz tradycyjnych

NADCIĄGA CIESZ ANÓW ROCK FESTIWAL

instrumentów, wykonuje swoją muzykę dudach, skrzypcach i lirze korbowej, a teksty śpiewają również w martwym języku
galicyjskim.
Sierpniowy CRF to też okazja do zobaczenia na żywo ikon polskiego punk rocka.
Na scenie pojawią się rzadko koncertujący
Włochaty i świętujący swoje trzydziestolecie
Farben Lehre, który właśnie w Cieszanowie
zagra swój jubileuszowy koncert.
Miłośnicy ciężkiego grania z przymrużeniem oka ucieszą się na koncerty formacji Zacier, Nocny Kochanek i Lej Mi Pół.
To tylko niektóre z ogłoszonych przez
organizatorów propozycje. Szykujcie się na
prawdziwe niespodzianki! Pamiętajcie, że im
wcześniej zamówicie bilety, tym lepiej.
ENGLISH

CIESZANOW ROCK FESTIVAL
IS COMING

Fans of the festival have already started to
count down days till the feast of rock. In
the period from 18 to 21 September, among

S I ER PN IOW Y C R F T O T EŻ
OK A Z JA D O Z OBAC Z E N I A NA
Ż Y WO I KON P OL S K I E G O PU N K
RO C K A . NA S C E N I E P OJAW I Ą
S I Ę R Z A DKO KONC ERT UJĄC Y
W Ł O C H AT Y I Ś W I Ę T UJĄC Y
S WOJ E T R Z Y DZ I E S T OL E C I E
FA R BE N L EH R E ...

many other musical groups we’ll get the
chance to see the Swiss legend of folk-metal Eluveitie, and the reactivated Sweet
Noise. There will be no lack of surprises
and sentimental musical trips down the
memory lane.
The list of artists have been announced
and updated. At the end of August, in
Cieszanów in Subcarpathia we will have
a chance to see the performances of Vader,
Włochaty, Sweet Noise, Nocny Kochanek,
Farben Lehre, Zacier and the legend of Polish
hardcore, the group 1125.
Each year, the festival announces a monographic concert under the name of “3x.”
This year, the main star is Kazik, who will
perform in three unique configurations:
first, with Kult, with which he’ll play songs
from the albums Tata Kazika and Tata 2,
second, with the already deactivated group
KNŻ, which in Cieszanów will play its only
concert in 2016, and last but not least, he’ll
present his newest project, Kazik & Kwartet
Proforma.
One of foreign guests will be a Swiss
band called Eluveitie. It’s probably the
most interesting group on the European
folk-metal scene. The band, apart from
traditional instruments, uses bagpipes, violin and hurdy-gurdy, and some of its lyrics
are sung in the already extinct Galician
language.
Cieszanów Rock Festival is also a great
chance to see the icons of Polish punk rock
with your own eyes. Among other artists who
will appear on the stage, we’ll see Włochaty,
who doesn’t perform very often, and Farben
Lehre, a band which this year celebrates its
thirtieth anniversary – and it will be precisely at the Cieszanów Rock Festival that they
will give their anniversary concert.
Fans of heavier sounds with tongue in
cheek will be more than happy about concerts of Zacier, Nocny Kochanek and Lej
Mi Pół.
These are only few attractions announced
by the organizers. Get ready for real surprises! Remember that the sooner you order your
tickets, the better!
PRICES OF CARNETS AND TICKETS FOR THE
CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

Until 10 April: carnet – 110 PLN, carnet for the
campsite: 30 PLN/person
11 April – 31 May: carnet: 120 PLN, carnet for the
campsite: 30 PLN/person
1 June – 30 June: carnet – 135 PLN, ticket for one day
– 60 PLN, carnet for the campsite: 40 PLN/person
1 July – 10 August: carnet – 135 PLN, ticket for one day
– 70 PLN, carnet for the campsite: 40 PLN/person
Regular sale (from 11 August): carnet – 150 PLN ,
ticket for one day – 80 PLN , carnet for the campsite
– 40 PLN/person
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BILETY NA KONCERT INAUGURACYJNY
W CENIE 15-120 ZŁ DO NABYCIA:

ENERGA SOPOT CLASSIC
PO RAZ SZÓSTY
LATO 2016 ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI, A WRAZ Z NIM W TRÓJMIEŚCIE
POJAWIA SIĘ JESZCZE WIĘCEJ ATRAKCJI. TAK, JAK W POPRZEDNICH
LATACH NIE ZABRAKNIE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z MUZYKĄ, TAKŻE
KLASYCZNĄ. WŚRÓD NICH ZNAJDZIE SIĘ JEDNO WYJĄTKOWE ZDARZENIE
– JUŻ W SIERPNIU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA, SZÓSTA JUŻ EDYCJA
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO ENERGA SOPOT CLASSIC.
TEKST Katarzyna Szewczyk

Z

ZDJĘCIA Źródło: PFK Sopot

różnicowanie. Talent. Młodość. Pasja. To
tylko niewielki ułamek tego, co rokrocznie towarzyszy organizowanemu przez
Polską Filharmonię Kameralną wydarzeniu.
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Energa
Sopot Classic na stałe wpisał się w trójmiejski
kalendarz wakacyjny, a jego program z roku na
rok nawet w najmniejszym stopniu nie obniża
poziomu. W sierpniu czekają nas cztery niesa-

mowicie muzykalne dni. Jesteśmy pewni, że
melomani zachowają w pamięci przede wszystkim pierwszy z koncertów. Dlaczego?
3 sierpnia na scenie Opery Leśnej, w ramach Koncertu Inauguracyjnego pojawi się
jedna z najwybitniejszych sopranistek świata
– Aleksandra Kurzak. Tego wieczoru w sopockich lasach wybrzmią najpiękniejsze arie
Donizettiego, Pucciniego, czy Bizeta które

diwa operowa wykona w towarzystwie Polskiej
Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą maestro Wojciecha Rajskiego.
Połączenie niesamowitego, bogatego repertuaru, niezwykle utalentowanych muzyków światowej klasy i klimatu, jaki panuje
w Operze Leśnej niesie ze sobą gwarantowany
sukces. Jednak żeby w pełni docenić to, co będzie się działo podczas Koncertu Inauguracyjnego, warto poznać jego najjaśniejszą gwiazdę.
Aleksandra Kurzak muzykę ma we krwi, jest
bowiem córką Jolanty Żmurko – primadonny
Opery Wrocławskiej oraz waltornisty Ryszarda Kurzaka. Aleksandra Kurzak w wieku 7 lat
rozpoczęła naukę gry na skrzypcach i fortepianie. Ukończyła wydział wokalny Akademii
Muzycznej we Wrocławiu oraz Hochschule für
Musik und Theater w Hamburgu. Laureatka
konkursów wokalnych w Warszawie, Helsinkach, Barcelonie i Kantonie, jeszcze podczas
studiów zadebiutowała jako Zuzanna w Weselu Figara na scenie Opery Wrocławskiej,
u boku swojej mamy i nauczycielki Jolanty
Żmurko w roli Hrabiny.
W wieku 27 lat wystąpiła w dwóch najbardziej prestiżowych teatrach operowych świata. Rola Olimpii w Opowieściach Hoffmanna
w Metropolitan Opera zdobyła wielkie uznanie wśród nowojorskich krytyków muzycznych, którzy jednogłośnie wypowiadali się na
łamach prasy o sensacyjnym debiucie polskiej
śpiewaczki. Z równie przychylnym odbiorem
artystka spotkała się również jako Aspasia
w londyńskim przedstawieniu Mitridate, re di
Ponto w Royal Opera House (Covent Garden).
Aleksandra Kurzak regularnie występuje
na najważniejszych scenach i estradach świata, takich jak: Metropolitan Opera w Nowym
Jorku, Royal Opera House w Londynie. Teatro
alla Scala w Mediolanie,Wiener Staatsoper
w Wiedniu i wielu innych. Jako pierwsza Polka
w historii wokalistyki podpisała ekskluzywny kontrakt z firmą fonograficzną DECCA.
W sierpniu 2011 roku ukazał się jej pierwszy
solowy album Gioia!, który osiągnął status platynowej płyty. Kolejne albumy artystki to Bel
Raggio z ariami Rossiniego oraz Hej, kolęda!
z najpiękniejszymi polskimi kolędami (złota
płyta). Natomiast album Pieśni Fryderyka
Chopina dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina otrzymał prestiżowe wyróżnienie
Diapason d’or. Aleksandra Kurzak otrzymała
dwukrotnie stypendium Ministra Kultury

ZDJĘCIA: KAROL GRYGORUK (1), EDYTA REMBAŁA (2).

- Na www.sopotclassic.pl
- Opera Leśna, ul. Moniuszki 12, Sopot, tel.: 58 555 84 11
(kasa czynna codziennie w godz. 10:00-18:00)
- Informacja Turystyczna Sopot, Plac Zdrojowy 2, Sopot
(kasa czynna codziennie w godz. 10:00-18:00)
- Punkt Informacji Kulturalny Sopot, Plac Przyjaciół
Sopotu (kasa czynna codziennie w godz. 12:00-18:00).

SPONSOR TYTULARNY
FESTIWALU ORAZ
MECENAS PFK SOPOT

i Sztuki, a także stypendium fundacji Crescendum Est –
Polonia Aleksandra Gudzowatego. Za swoje osiągnięcia
została uhonorowana nagrodami Prezydenta Wrocławia,
Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Sztuki.
Jest także laureatką nagrody Akademii Telewizyjnej Wiktor oraz nagrody TVP Kultura Gwarancja Kultury. W 2009
roku uzyskała tytuł doktora sztuki.
W 2015 roku otrzymała International Opera Award
2015 i została laureatką Bachtrack Opera Award jako najlepsza śpiewaczka mijającego sezonu za rolę Donny Fiorilli
w Royal Opera House. W maju 2016 roku uhonorowana
została przez TVP Polonia nagrodą za promowanie kultury
polskiej w Polsce i zagranicą. W kameralnym Sopocie pojawi się więc prawdziwy wielki świat muzyki operowej!
W ramach Festiwalu trójmiejskich melomanów czekają również inne atrakcje. – W tych dniach usłyszeć będzie
można także muzykę filmową polskiego kompozytora
Jana A.P. Kaczmarka, zdobywcy Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”. Oprócz tego wybrzmi muzyka barokowa
w wykonaniu niemieckiego zespołu La Stagione Frankfurt, natomiast Koncert Finałowy „Vivaldi contra Piazzolla” to bezpłatny koncert, który odbędzie się na sopockiej
plaży przy Teatrze Atelier – wyjawił w tajemnicy koncertmistrz PFK Sopot, Paweł Kapica.
Szósta edycja Festiwalu zapowiada się więc wyjątkowo.
Z pewnością jest to wydarzenie, które warto wziąć pod uwagę rozważając letnią ofertę kulturalną Trójmiasta.
ENGLISH

ENERGA SOPOT CLASSIC FOR THE SIXTH TIME
With summer 2016 just around the corner, there are more and more
events being held. As in previous years, there will be a number of
music events organised, including classical music concerts. One of
them is special – in August, the sixth edition of International Music
Festival Energa Sopot Classic.

Variety. Talent. Youth. Passion. This is only a bit of what
happens every year during the event organised by the Polish Chamber Philharmonic Sopot. International Music
Festival Energa Sopot Classic has become an integral part
of the summer calendar in the Tricity, and it keeps up the
high standards every year. Four remarkable music days
are coming in August. We are sure that music lovers will
remember the first concert the most. Why?
On 3 August, in the Forest Opera, one of the most prominent Polish sopranos, appreciated all over the world, Aleksandra Kurzak, will perform at the Inaugural Concert. This
evening, we will hear the most beautiful arias by Giuseppe
Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, and
Giacchino Rossini sang by the diva, accompanied by the
Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot conducted
by maestro Wojciech Rajski.
A combination of remarkable and vast repertoire,
supremely talented world-class musicians, and the atmosphere of the Forest Opera must lead to a great success.
However, to fully appreciate the Inaugural Concert, one
should get to know its brightest star. Aleksandra Kurzak has
music in her blood – she is a daughter of Jolanta Żmurko,
a prima donna of the Wroclaw Opera, and Ryszard Kurzak,
a hornist. Luckily for all classical music lovers, Aleksandra
followed in the footsteps of her parents and graduated with

ENERGA SOPOT CLASSIC PO RAZ SZÓSTY

honours from the Academy of Music in Wroclaw as well as
from prestigious Hochschule für Musik und Theater and
Internationales Opern Studio in Hamburg. She made her
debut in her hometown performing ‘The Marriage of Figaro’
together with her mum. During her career, Aleksandra Kurzak has played a number of demanding parts and, despite
her young age, has a long list of artistic achievements, including the part of Hanna in ‘The Haunted Manor’ by Moniuszko,
Queen of the Night in ‘The Magic Flute’, Donna Anna in ‘Don
Giovanni’ by Mozart, and Gilda in ‘Rigoletto’ by Verdi.
The signer has performed on a number of prestigious
stages, including the Metropolitan Opera in New York
(where she made her debut at the age of only 27), the Royal
Opera House in London, or La Scala in Milan. Moreover, she
has performed in Vienna, Munich, Toulouse, and Helsinki
– and that is only a small part of the music world that the
Polish prima donna has visited. Aleksandra Kurzak is widely appreciated and praised by both classical music critics
and opera lovers, as shown by multiple prestigious awards
she has received. The singer has won prizes in numerous international competitions which took place in Warsaw, Barcelona, Canton, and other cities. In 2015, she was awarded
the Gold Cross of Merit by the President of Poland. The big
world of opera music is coming to Sopot this year!
Of course, the concert of Aleksandra Kurzak is one of
multiple attractions awaiting music lovers during the festival. “We will also hear the film music by a Polish composer
Jan A.P. Kaczmarek, an Oscar winner for the soundtrack
of ‘Finding Neverland’. Moreover, we will have a chance to
attend a baroque music performance of a German band La
Stagione Frankfurt. The Final Concert ‘Vivaldi contra Piazzolla’ is a free event, which will take place near the Theatre
on the Beach,” Paweł Kapica, a concertmaster of the Polish
Chamber Philharmonic Orchestra Sopot, said in secret.
The sixth edition of the Festival is going to be special.
So, while browsing the summer cultural events in the Tricity, pay attention to this one.
TICKETS FOR THE INAUGURAL CONCERT
(PLN 15-120) TO BUY:

- www.sopotclassic.pl
- in the Forest Opera, address: ul. Moniuszki 12, Sopot, phone
number: 58 555 84 11 (the ticket office open every day 10:00–18:00);
- in the Tourist Information Office, address: Plac Zdrojowy 2, Sopot
(the ticket office open every day 10:00–18:00);
- in the ‘Kulturalny Sopot’ Information Point, address: Plac Przyjaciół
Sopotu, Sopot (the ticket office open every day 12:00–18:00),
before the concert.
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„THE PROMS”
PO POLSKU
W KOŃCU NADCHODZI LATO. ROBI SIĘ CORAZ CIEPLEJ,
POJAWIA SIĘ CORAZ WIĘCEJ SŁOŃCA, WIĘC CORAZ CHĘTNIEJ
WYCHODZIMY NA ŚWIEŻE POWIETRZE. DOBRĄ OKAZJĄ DO
AKTYWNOŚCI NA ZEWNĄTRZ JEST GDAŃSKIE LATO MUZYCZNE,
KTÓRE WYSTARTUJE W TRÓJMIEŚCIE W POŁOWIE CZERWCA.
TEKST Katarzyna Szewczyk

M

ZDJĘCIE Źródło: Mat. Prasowe

ożna powiedzieć, że lato w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej podzielone
będzie na dwa rodzaje. Pierwsze
z nich, bardziej klasyczne, to standardowe,
ale dobre i wyjątkowe koncerty, które odbywać się będą w Sali Koncertowej na Ołowiance. Z drugiej strony PFB chce zapewnić
swoim słuchaczom możliwość skorzystania
z pięknych okoliczności Sceny Letniej, dlatego właśnie – biorąc przykład z brytyjskiej
telewizji BBC – organizuje polską wersję słynnych Promsów. Chodzi o organizowaną od
1895 roku serię koncertów „The Proms”, które co roku odbywają się w londyńskim Royal
Albert Hall. Promsy nazywane są często
najbardziej „demokratycznym” festiwalem
świata, a to dlatego, że coś dla siebie znajdą
tam nie tylko miłośnicy muzyki klasycznej,

ale też ci preferujący nurty bardziej rozrywkowe. Ważnym atutem „The Proms” jest
fakt, że w części wydarzeń może wziąć udział
każdy, bez względu na pojemność portfela.
Idąc tym tropem w niektórych z Koncertów
Promenadowych będzie można wziąć udział
za naprawdę niewielkie pieniądze – bilety będzie można nabyć już za 15 złotych.
Pierwszy, wyjątkowy dzień z Promsami
to 12 czerwca – godz. 18:00 w Sali Koncertowej na Ołowiance prowadzący Krzysztof
Dąbrowski zainauguruje Gdańskie Lato Muzyczne. Melomani usłyszą dwa utwory światowej klasy twórców muzyki. W programie
znalazł się „Romans” Henryka Wieniawskiego, usłyszymy także Koncert skrzypcowy nr
1, którego autorem jest niemiecki kompozytor i dyrygent Max Bruch. Obok Orkiestry

BILETY NA TE I POZOSTAŁE WYDARZENIA
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dostępne są w kasach
na Ołowiance oraz w sprzedaży internetowej na
www.filharmonia.gda.pl.

Symfonicznej PFB pod batutą Ernsta van
Tiela, Dyrektora Artystycznego PFB, swoje
umiejętności zaprezentuje wybitny skrzypek
Mariusz Patyra.
Tydzień później, 19 czerwca o godz.
18:00, Orkiestrą PFB pokieruje kolejny wybitny dyrygent – Massimiliano Caldi. Muzycy wystąpią tego dnia na dwóch scenach.
W Sali Koncertowej towarzyszył im będzie
włoski pianista Roberto Prosseda. Usłyszymy trzy muzyczne klasyki: koncert z utworu „Tańce rumuńskie” Charlesa Gounoda,
II suitę „Arlezjanka” George'a Bizeta, a na
koniec dzieło Paula Dukasa – „Uczeń czarnoksiężnika”. Na Scenie Letniej z kolei,
również pod kierownictwem Massimiliano
Caldiego i w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej, na trąbce zagra Gary Guthman,
którego muzyka wzbogacona zostanie przez
trio w składzie: Filip Wojciechowski (fortepian), Paweł Pańta (kontrabas) oraz Cezary
Konrad (perkusja). Tym razem wybrzmią
klasyki muzyki rozrywkowej, a wśród nich
„Besame Mucho” Valesqueza czy „Medley”
legendarnego Louisa Armstronga.

ZDJĘCIA: ORKIESTRA SALONOWA (1), MARIUSZ PATYRA (2).
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GŁÓWNY SPONSOR PFB,
MECENAS KULTURY

SPONSOR
STRATEGICZNY PFB

Trzecia, ostatnia niedziela trójmiejskich Promsów
nosić będzie znamienny tytuł „Wielka sława to żart” i odbędzie się tylko i wyłącznie na Scenie Letniej PFB. Będzie to koncert inny niż pozostałe, zagra w nim bowiem
związana z Ołowianką Królewska Orkiestra Salonowa,
którą poprowadzi skrzypaczka Natalia Walewska, na co
dzień koncertmistrzyni Orkiestry Symfonicznej PFB.
Usłyszymy wielu znamienitych solistów, a wśród nich
między innymi Julię Iwaszkiewicz, Aleksandra Zuchowicza z opery wrocławskiej czy Witalija Wydrę z Opery
Bałtyckiej. Cały koncert ubarwią występy Zespołu Tanecznego „Rapsodia”, który zaprezentuje np. słynnego
walca z filmu „Noce i dnie”. Oprócz tego na melomanów
czeka także nie lada gratka – na scenie pojawi się dwunastu śpiewaków, którzy przybędą do Trójmiasta prosto
z egzotycznych Chin. Tak jak w przypadku poprzednich
koncertów ze sceny rozlegną się dźwięki zarówno muzyki klasycznej (Johann Strauss czy Giacomo Puccini), jak
i bardziej współczesne utwory, w tym znana każdemu
piosenka „My Way”, którą wykonywał między innymi
Frank Sinatra.
To tylko ułamek tego, co Polska Filharmonia Bałtycka
przygotowała cały sezon letni. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFB.
ENGLISH

POLISH “THE PROMS”
Summer is finally coming. It is getting warmer, there is more sun, so
we go outside more eagerly. A good occasion for outdoor activities is
Gdańsk Music Summer which starts in Tricity in mid-June.

One may say that summer in the Polish Baltic Frédéric
Chopin Philharmonic will be divided into two kinds.
First, more classical part consists of standard but good
and special concerts which take place in the Concert
Hall on Ołowianka. On the other hand, the Polish Baltic
Philharmonic wants to provide its audience with the possibility of enjoying a beautiful Summer Stage and that is
why, taking the example from BBC, it organises the Polish
version of famous Proms. This is a series of “The Proms”
concerts which have been organised since 1895 in the
Royal Albert Hall in London. “The Proms” are often called the most “democratic” festival in the world because
there is a little something not only for classical music lovers but also for those who prefer popular music more.
It is not without significance that some events of “The
Proms” are for everyone, regardless of the content of
their wallets. Similarly, you can take part in some of the
Promenade Concerts for really little money: ticket prices start from 15 zlotys.
The first special day with the Proms is 12 June. A host,
Krzysztof Dąbrowski, will inaugurate the Gdańsk Music Summer in the Concert Hall on Ołowianka at 6 p.m.
Music lovers will hear two musical pieces created by
world-class authors. In the programme there is Henryk
Wieniawski’s “Romance”, we will also listen to “Violin
Concerto No. 1” written by a German composer and
conductor, Max Bruch. Besides the Orchestra of the Polish Baltic Philharmonic conducted by Ernst van Tiel,
the Artistic Director of the PBP Orchestra, also a notable
violinist, Mariusz Patyra, will present his skills.

„T H E P R O M S ” P O P O L S K U

A week later, on 19 June at 6 p.m., the PBP Orchestra
will be led by another famous conductor, Massimiliano
Caldi. On this day, musicians will play on two stages. In
the Concert Hall they will be accompanied by an Italian
pianist, Roberto Prosseda. We will hear three musical
classics: a concert from Charles Gounod’s “Romanian
Dances”, George Bizet’s II suite “L’Arlésienne”, and
finally Paul Dukas’ “The Sorcerer’s Apprentice”. Gary
Guthman, accompanied by the PBP Orchestra, will play
the trumpet on the Summer Stage under the baton of
Massimiliano Caldi. His music will be enriched by the
following trio: Filip Wojciechowski (grand piano), Paweł
Pańta (double bass) and Cezary Konrad (percussion).
This time the classics of popular music will be heard,
including: Valesquez’s “Besame Mucho” and legendary
Louis Armstrong’s “Medley”.
Third and last Sunday of Tricity Proms will be significantly entitled “Great fame is a joke” and it will take
place only on the Summer Stage. This concert will be
distinctive from others because of the participation of
Królewska Orkiestra Salonowa (Royal Refined Orchestra). The orchestra is related to Ołowianka and it will
be led by Natalia Walewska, a violinist who is normally
a concertmaster of the PBP Orchestra. We will hear a lot
of distinguished soloists, including Julia Iwaszkiewicz,
Aleksander Zuchowicz from the Wrocław Opera and
Witalij Wydra from the Baltic Opera. The whole concert
will be coloured by the “Rapsodia” dance group who will
present, for example, a famous waltz from “Noce i dnie”
film. Besides, this will be a rare occasion for music lovers: On the stage will appear twelve singers who will
come to Tricity directly from exotic China. Similarly to
previous concerts, we will hear classical music (Johan
Strauss or Giacomo Puccini) as well as more modern
songs like “My Way” performed by, among other artists,
Frank Sinatra.
This is just a fraction of what the Polish Baltic Philharmonic have prepared for the summer period. A detailed programme is available on the PBP website.
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– będąca nie tyle podręcznikiem historii, co esejem o historii meandrach – na każdej stronie urzeka odwagą syntezy, nie tracąc nic z głębokości analizy. Autor ma potężnie
subiektywną wizję dziejów i ludzi (często zdumiewającą
i budzącą początkowy sprzeciw), jednak potrafi bronić jej
tak celnie, iż rychło ulega się jego optyce i sądom.
Krasowski postrzega politykę przez żywych ludzi, którzy budują mechanizmy, a nie przez mechanizmy, które
ludzi tworzą. Jego bohaterowie (m.in. Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz,
a w trzecim tomie przede wszystkim bracia Kaczyńscy
i Tusk) to nie papierowe byty z pierwszych stron gazet, ale
pełnokrwiste postacie literackie. Istne tygle emocji, w których wielkość miesza się z podłością, zuchwałość z głupotą, a poczucie misji z nikczemnością. Szalenie podoba
mi się, że Krasowski traktuje ich jak Fiodor Dostojewski
Raskolnikowa, Rogożyna, Stawrogina czy Wierchowieńskiego. Jego portrety psychologiczne polityków są tak
dojmująco celne, że powinno się je drukować codziennie
w gazetach. Byśmy ani przez chwilę nie zapominali, kto
i jak nami manipuluje.

CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

BIESY
WOKÓ Ł
NAS

ENGLISH

DEMONS AROUND US

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

ROBERT KRASOWSKI, „CZAS KACZYŃSKIEGO.
POLITYKA JAKO WIECZNY KONFLIKT”,
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016.

„Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt”
to ostatnia część trzytomowej historii Roberta Krasowskiego opisującej polityczną historię Polski od Okrągłego
Stołu do katastrofy smoleńskiej. Dotyczy lat 2005-2010.
Wcześniej Krasowski wydał tom „Po południu. Upadek elit
solidarnościowych po zdobyciu władzy” (o latach 19891995) i „Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD”
(o dekadzie 1996-2005).
Pozostaję pod ogromnym wrażeniem pracy Krasowskiego. To dziś bez wątpienia jeden z najbłyskotliwszych
obserwatorów polskiego życia politycznego, a jego trylogia

“Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt”
(eng. “Kaczyński’s time. Politics as a perpetual conflict”)
is the last part of a three-volume story written by Robert
Krasowski, describing the political history of Poland from
the Polish Round Table to the 2010 Polish Air Force Tu-154
crash. It concerns the years 2005-2010. Earlier Krasowski
issued the volumes: “Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy” (eng. „In the afternoon.
The fall of the Solidarity’s elites after gaining power”) (on
the years 1989-1995) and “Czas gniewu. Rozkwit i upadek
imperium SLD” (eng. “Time of Wrath. The rise and fall of
the SLD’s empire”) (on the years 1996-2005).
I am greatly impressed by Krasowski’s work. He is undoubtedly one of the most sparkling observers of the Polish political life and his trilogy, which is not really a history
textbook but an essay on meanders of history, on each
page entrances me with the bravery of synthesis while
it does not lose the depth of analysis. The author has an
extremely subjective vision of history and people (often
astounding and causing initial objection), however, he can
defend it so accurately that you quickly yield to his optics
and judgements.
Krasowski sees politics as real people who build mechanisms and not as the mechanisms which create people.
His characters (including Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz, and
mainly Kaczyński brothers and Tusk in the third volume)
are not paper beings from the newspaper headlines but
full-blooded literary characters. Real melting pots full of
emotions in which greatness is mixed with vileness, audacity with stupidity, and the sense of mission with wickedness. I absolutely love that Krasowski treats them in
a way Fiodor Dostojewski treats Raskolnikov, Rogózhin,
Stavrogin, or Verkhovensky. His psychological portraits of
the politicians are so poignantly accurate that they should
be printed in the newspapers every day. To makes us always remember who manipulates us and how.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).
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Wspaniałe kino, zwiastujące kolejny skandynawski talent, film, na którego po przeczytaniu zajawki nie postawilibyście funta
kłaków, a którego przeoczenie byłoby niepowetowaną stratą.
ENGLISH

BARANY.
ISLANDZKA OPOWIEŚĆ
REŻ. GRÍMUR HÁKONARSON

WOJCIECH
KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz,
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz
wart obejrzenia.

K

iedy nagradzaliśmy ten film główną
nagrodą na toruńskim Tofifest, nie
było się z kim w jury pokłócić. Zwycięstwo było jednogłośne, co prawda Piotrek
Czerkawski trochę marudził, nawet kiedy
zauważyłem, że w tym islandzkim filmie
bohaterowie (głównie jeden z nich) wypijają najwięcej alkoholu z całej konkursowej stawki, dopiero kiedy przewodnicząca
Anne Fontaine spojrzała mu głęboko w oczy,
zbaraniał z podziwu. To jest film prosty i powolny, takoż i wolno, ale prostą drogą trafia
do serca widza. Rzecz dzieje się na końcu
świata, w islandzkiej wiosce zamieszkałej
przez hodowców dumnych z rasy słynnej,
cenionej w całym kraju – choć największą

doroczną atrakcją jest tam konkurs na najpiękniejszego barana, nikogo ta rywalizacja nie poróżnia. Oprócz dwóch facetów
o najdłuższych brodach, którzy poróżnili się
raz a dobrze przed kilkudziesięciu laty – rodzonych braci, mieszkających po sąsiedzku
i po sąsiedzku śmiertelnie na siebie obrażonych. komunikują się w ostateczności za
pomocą… psa pocztowego. Pierwszy punkt
zwrotny powoduje, że dla bohaterów zawala
się świat: miasteczko nawiedza zaraza trzęsawki, a to oznacza hekatombę zwierząt –
wszystkie stada trzeba wybić pod nadzorem
służb sanitarnych. Jeden z braci niezupełnie
się do tego nakazu stosuje. A potem niespodzianie film o poświęceniu hodowców, który
urzekał dotąd głównie urodą kadrów (islandzkie pejzaże to sprawdzony samograj),
nabiera rozpędu i zmienia się w fascynującą
psychodramę rodzinną z jedną z najpiękniejszych finałowych scen pojednania w historii
kina. Najwyższej miary zaś jest zrównoważenie powagi i humoru, które czyni ten film
jednocześnie dramatem i komedią. Dwaj naburmuszeni starcy są w miłosno-nienawistnym klinczu, co sprawia, że są wobec siebie
zarazem bezlitośni i czuli – jak w genialnej
scenie-gagu, kiedy jeden brat ratuje drugiego przez zamarznięciem. Znalazłszy pijanego do nieprzytomności na śniegu, zgarnia go
łyżką koparki i odwozi na pogotowie. Ramą
obrazu jest rzeczony finał, w którym ratunek
przed śmiertelnym mrozem dokonuje się
w doskonałej antytezie tej sceny.

When we awarded this film with the main
award on Tofifest in Toruń, there was no one
to argue in the jury. The victory was unanimous, even though Piotrek Czerkawski still
complained a bit even when I noted that the
characters in this Icelandic film (mainly one
of them) drink more alcohol than in all the
other films in the contest; it was only when the
president of the jury, Anne Fontaine, looked
him deeply in the eyes that he was stunned.
It is a simple and slow film and so it wins the
watcher’s heart: slowly but in a simple way. It
is set in the end of the world, in an Icelandic
village inhabited by breeders who are proud
of the famous breed rated in the whole country; although the biggest annual attraction is
a contest for the most beautiful ram, nobody
is set at odds. Despite two blokes with the longest beards who set at odds once and for good
several dozen years ago: their own brothers,
neighbouring and as neighbours mortally offended. They communicate as the last resort
via… a homing dog. The first turning point
causes the collapse of the characters’ world:
the plague of scrapie strikes the town what
means a hecatomb of animals. All herds have
to be slaughtered under the supervision of the
sanitary services. One of the brothers does
not really obey this order. Suddenly, the film
about the breeders’ sacrifice which captivates
mainly with the beauty of frames (Icelandic
landscapes are a sure-fire hit) starts gaining
momentum and transforms into a fascinating family psychodrama with one of the most
beautiful final scenes of reconciliation in the
film history. The balance between gravity and
humour is of the highest kind and it makes the
film a drama and a comedy at the same time.
Two huffy old men are in a love-hate stalemate
what makes them simultaneously unmerciful
and tender for each other, like in a brilliant
gag-scene when a brother rescues another one
from freezing to death. Having found him dead
drunk in the snow, he takes him with the excavator bucket and drives him to the Emergency
Ward. The picture’s frame is aforementioned
final in which the rescue from deadly freeze
is made in an excellent antithesis of the scene.
A great film foreshadowing the next Scandinavian talent, a film on which you wouldn’t
put your bet after reading a vignette; missing it
out would be an irreparable loss.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2)

RAMS. DIRECTED BY GRÍMUR
HÁKONARSON
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ZWIĄZKI MATKA-CÓRKA ZAWSZE
SĄ BARDZO INTENSYWNE.
POTRZEBA DUŻO CIERPLIWOŚCI,
ZAUFANIA I MIŁOŚCI, ŻEBY TA
USZCZĘŚLIWIAJĄCA W EFEKCIE
RELACJA MOGŁA BEZ ZAKŁÓCEŃ
TRWAĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. CZASEM
BARDZO SIĘ RÓŻNIMY, KŁÓCIMY
I SPIERAMY, KOCHAMY ZA NIC I ZA
WSZYSTKO. ALE BYWA TEŻ TAK, ŻE
JESTEŚMY DO SIEBIE TAK PODOBNE,
ŻE ZACZYNAMY KIEROWAĆ SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ NA ZBLIŻONE TORY,
ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW I TEŻ
KOCHAMY – ZA WSZYSTKO I ZA NIC.

MATKI, CÓRKI
I MALARKI
BEATA
I MAGDALENA
PELA

M AT K I , C Ó R K I I M A L A R K I

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

BEATA PELA – Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki (1995-01). Mieszka w Gdańsku,
zajmuje się malarstwem, ceramiką, konserwacją
malarstwa sztalugowego.

OBRAZY: 200X150CM, AKRYL, FARBA FTALOWA NA PŁÓTNIE, 2015R, 9000ZŁ (1), ZAKOCHANA PARA, OLEJ NA PŁÓTNIE, 115X95CM, 5.500ZŁ (2).

MAGDALENA PELA – ur. 1989 r. w Gdańsku.
Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku w 2015 r. (dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, aneks ze
sztuki włókna pod kierunkiem prof. Aleksandra
Widyńskiego).

W środowisku malarskim rodziny artystyczne to nie sensacja. Byli Kossakowie, byli Malczewscy, a ja znalazłam panie Pela. Dojrzałe,
mądre, piekielnie zdolne i zdeterminowane
kobiety, których malarstwo idzie innymi ścieżkami, ale tak sobie myślę, że finalnie zmierzają w jednym kierunku. Sztuki plastyczne to ich
sposób na życie, jedyna, właściwa droga, którą
podążają, żeby udowodnić nie wszystkim, ale
sobie, że tworzenie to ich wybór, pasja i zawód.
Zresztą, wystarczy choć raz spojrzeć na ich
prace, żeby wiedzieć, że nie muszą przekonywać nikogo o sensie i wartości swoich działań.
Magdalena Pela kocha płótna, krosna i te
wszystkie plamy od lakieru, jest artystką,
plastykiem i przyszłym doktorem, ale przede
wszystkim należy do fantastycznej rodziny.
Jest absolwentką malarstwa i córką Beaty
Polak-Peli, malarki, konserwatorki i mentorki, jedną z najmilszych osób, jakie znam
i jedną z najbardziej uzdolnionych malarek
(w bliskim mi zakresie wiekowym), których
obrazy udało mi się oglądać na żywo. Jej pracownia na warszawskiej Pradze pachnie farbą

i zieloną herbatą. To jeden z tych wspaniałych
warsztatów, poukrywanych w ponurych podwórkach, które po otwarciu drzwi biją blaskiem rodzących się talentów.
Patrzyłam na jej płótna pełne stłoczonych,
samotnych wokół siebie ludzi, na jej ogromne,
połyskujące akrylem i ciemnymi kolorami
zbiorowiska i słuchałam o Gdańsku, domu
rodzinnym, siostrach, braciach i mamie. Jej
twórczość formalnie może i trzeba uznać za
zaprzeczenie dekoracyjnego, pastelowego
malarstwa jej mamy, ale czego nie można odmówić im obu, to czaru i trudnej do zdefiniowania magii, ogarniającej ich wyjątkowe kompozycje. Non stop się od siebie uczą, czerpią ze
swoich doświadczeń, wzajemnego podziwu
i łączącej je miłości. Tworzą wielkich rozmiarów płótna, świetliste i drgające, perfekcyjne formalnie i intrygujące treściowo.
Jest taki jeden obraz Beaty Peli, który
śmiało uważam za jeden z moich ukochanych. Są na nim zatopieni w świetle i uścisku
zakochani i cała ta scena ma w sobie tyle uroku, blasku i tak zachwycającą plamę barwną,
że w ogóle nie zdziwiło mnie, kiedy Magda
przyznała, że ta praca budzi w niej najcieplejsze z uczuć w odległości od serca do żołądka.
Ona też woli swoją mamę. Choć kompletnie
nie wiem, czy ma włosy jak atrament.
ENGLISH

MOTHERS, DAUGHTERS,
AND PAINTERS: BEATA AND
MAGDALENA PELA
Mother-daughter relationships are always very
intensive. They require a lot of patience, trust and
love to make this delightful relation last for a lifetime.
Sometimes we strongly differ, fight and argue, we
love for nothing and for everything. But sometimes
it happens that we are so similar to each other that
we begin to direct our future to similar paths, we
understand each other without words and also love:
for nothing and for everything.
BEATA PELA – born in 1989, Gdańsk. She graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2015 (the diploma
in the workshop of professor Jerzy Ostrogórski,
the annex in textile arts under the supervision of
professor Aleksander Widyński).

W YS TA RC Z Y C HO Ć R A Z S P OJ R Z E Ć
NA IC H PR AC E , Ż E BY W I E DZ I E Ć,
Ż E N I E M U S Z Ą PR Z EKON Y WAĆ
N I KO G O O S E N S I E I WA RT O Ś C I
S WOIC H DZ I A Ł A Ń.

MAGDALENA PELA – She graduated from the
Faculty of Conversation and Restoration of
Works of Art at the Academy of Fine Arts in
Warsaw (1995-2001). She lives in Gdańsk and
she is engaged in painting, ceramics, and conservation of easel paintings.

In the painters environment, artistic families
are not a great deal. There were the Kossaks,
the Malczewskis, and I have found the Pela
ladies. Mature, smart, diabolically gifted
and driven women whose painting goes with
another paths, but I just think to myself that
finally they are going in the same direction.
Plastic arts are their way of life, the only right
way which they follow in order to prove not
everyone else but themselves that creating is
their choice, passion and profession. Actually, it suffices to look at their works to see that
they do not have to convince anyone about the
sense and worth of their actions.
Magdalena Pela loves canvas, looms and
all those lacquer stains; she is an artist, a fine
artist and a future doctor, but above all, she belongs in a fantastic family.
She is a graduate of the Faculty of Painting
at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and
a daughter of Beata Polak-Pela, a painter, a conservator, and a mentor, one of the nicest persons I have known and one of the most talented painters (in the age brackets close to mine)
whose paintings have I been able to watch with
my own eyes. Her atelier in Warsaw’s Praga
district smells with paint and green tea. That is
one of those wonderful workshops which hide
in bleak yards and, once the door is opened,
they dazzle you with incipient talent.
I was looking at her canvas full of cramped
lonely people and I was listening about
Gdańsk, her home, brothers, sisters and mother. Although you may have to formally recognise her work as a contradiction of the decorative, pastel paintings of her mother, they both
cannot be denied the charm and magic, which
is difficult to define and which overwhelms
their unique compositions. They continuously
learn from each other and derive from their
experiences, mutual respect, and love. They
create big canvas, glittering and vibrant, perfectly formal and intriguing in content.
There is the one Beata Pela’s painting
which I undoubtedly consider one of my favourites. It presents lovers mantled in light
and embrace, and all this scene has so much
charm, glow and so gorgeous properties of
colour that I was not really surprised when
Magda admitted that this particular work arises the warmest of all feelings in the distance
between her heart and her stomach. She also
prefers her mum, however, I have no idea if her
hair is like ink. (a reference to a famous Polish
song for children).

FELIETON / COLUMN

NIE
JE STE ŚMY
ANGLIĄ
MIELIŚMY JEDYNĄ, NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘ BYĆ PIŁKARSKO JAK
ANGLIA. GDYBY PIASTOWI GLIWICE UDAŁO SIĘ URWAĆ DWA PUNKTY
LEGII WARSZAWA W MECZU NA ŁAZIENKOWSKIEJ, MIELIBYŚMY
MISTRZA POLSKI TAK SZOKUJĄCEGO JAK LEICESTER NA WYSPACH.

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

O

drużynie, w której kadrze przez cały
sezon był Polak Marcin Wasilewski
mówiono „lider krótkoterminowy”.
I nikt nie mógł mieć żalu do autorów tego
określenia, bo też chyba nikt nie spodziewał
się takiego zakończenia rozgrywek. Dość powiedzieć, że bukmacherzy płacili 5000:1…
Lepiej być nie może, kiedy dobrze się obstawi.
A Piast? Jeśli ktoś przewidział udział tego
klubu w walce o mistrzostwo kraju do ostatniej kolejki, zasługuje na szacunek i miano

znawcy futbolu. Ktoś powie: przecież trzy
lata temu Piast grał w pucharach! Zgoda. Ale
od pucharów do mistrzostwa Polski daleka
droga. Być może tak długa jak ta, którą klub
przebył od transformacji ustrojowej. Było wycofanie z rozgrywek trzeciej ligi, była nawet
krótka nieobecność Piasta na piłkarskiej
mapie Polski.
Leicester rok temu zajął czternaste miejsce w lidze, uratował się przed spadkiem. Teraz, pod względem funduszy przeznaczonych
na pensje dla piłkarzy, jest na siedemnastej
pozycji w Premier League. Klub wydał zaledwie niecałe 50 milionów funtów. A największa
gwiazda drużyny, Jamie Vardy, jeszcze pięć
lat temu grała w siódmej lidze.
Piast jest obecnie najlepszy na Śląsku.
Czyli w regionie, w którym wciąż na piedestale są Ruch Chorzów i Górnik Zabrze. W sumie
obydwa kluby zdobyły 28 tytułów mistrza
Polski. Teraz patrzą z uwagą na Gliwice i być
może się uczą. Ten drugi będzie patrzył ze
szczebla pierwszoligowego, bo nie potrafił się
zorganizować jak Piast. To gliwicki klub jako
pierwszy na Śląsku wybudował nowoczesny
stadion, to Piast poukładał sprawy organizacyjne na tyle dobrze, by nie przeszkadzały
w prowadzeniu drużyny. To Piast wreszcie
przemyślał transfery i zatrudnił fachowca
w roli szkoleniowca.
Na chwilę moja wyobraźnia oszalała. Podsunęła mi przed oczy mecz Leicester – Piast
w… Lidze Mistrzów. Byłoby pięknie. No, ale

tytuł zwinęła Legia. Szkoda, bo przydałby się
taki „mały” mistrz, dla odświeżenia. Po to, by
pokazać tym większym, że mają się wziąć do
roboty, bo mniejsi ich „łykają”.
ENGLISH

WE ARE NOT ENGLAND
We had the only, unrepeatable chance to be like
England in terms of football. If Piast Gliwice had
managed to divest Legia Warsaw of two points in
the match at Łazienkowska, we would have the
Champion of Poland as shocking as Leicester City on
the British Isles.

The team, a part of which was a Pole, Marcin
Wasilewski, was said to be a “short-time leader”. And no one could complain to the authors
of this phrase because probably nobody had
expected that the league would end in such
a way. Suffice it to say that bookmakers would
pay out 5000-1… It does not get any better if
you make a right bet.
And Piast? If anyone foresaw their participation in the fight of the title until the
last round, they deserve respect and the title
of football expert. Someone could say: “but
Piast played in the European competitions
three years ago!” That’s right. But there is
a long way to go from those competitions to
the league champions title. Maybe as long as
the one which the club has travelled since the
political transformation. They experienced
the withdrawal from the 3rd league and even
a short absence on the football map of Poland.
Last year Leicester took 14th place in the
league, they escaped relegation. Today it is
in 17th place in Premier League in terms of
wage bills. The club spent less than 50 million
pounds. And the team’s biggest star, Jamie
Vardy, played in 7th league only five years ago.
At present, Piast is the best in Silesia, the
region where Ruch Chorzów and Górnik
Zabrze are still at the top. Both clubs won 28
Polish Champions titles in total. Now they are
looking carefully at Gliwice and they might
be learning. The latter will look from the second level because it has not get organized like
Piast. It is the club from Gliwice which was
the first to build a modern stadium, it is Piast
which arranged organizational matters so
well they did not handicap running the team.
Finally, it is Piast which thought the transfers
over and hired a specialist as a trainer.
My imagination went wild for a moment. Before my eyes appeared a match between Leicester and Piast in… the Champions League. It
would be beautiful. But Legia took the title.
That’s a shame because such a “little” champion would be good for refreshing. To show those
larger clubs that they have to get down to work
because the smaller ones are overtaking.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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POLAK
POD
CZARNYM
ŻAGLEM
MICHAŁ POLAK SWOJE PŁYWANIE
ZACZYNAŁ OD ŁÓDEK, ALE SZYBKO
STWIERDZIŁ, ŻE DESKA Z ŻAGLEM
JEST FAJNIEJSZA. DZIŚ STAJE ZATEM
W SZRANKI Z NAJLEPSZYMI NA
DESKACH BIC, ALE NAJBARDZIEJ
POCIĄGA GO SLALOM, DYSCYPLINA
DLA PRAWDZIWYCH TWARDZIELI.
AHA, BYŁBYM ZAPOMNIAŁ
– MICHAŁ MA 14 LAT.
TEKST Jakub Milszewski
ZDJĘCIA Izabela Guga-Marek

K

to by pomyślał, że wszystko się tak
potoczy, kiedy w 2009 roku koledzy
namówili siedmioletniego Michała,
żeby przyszedł do Gdańskiego Klubu Żeglarskiego spróbować sił na łódkach. Mama
też pływała, więc ciągnęło go do wody. Michał również zaczął zatem pływać, ale po
ponad roku jeden z trenerów wciągnął go
na deskę.
– Spodobało mi się i stwierdziłem, że to
lepsze – mówi dzisiaj. – Deska jest ciekawsza. Na łódce się siedzi i nic nie robi. Na de-

sce trzeba się utrzymać, uważać, żeby nie
wpaść do wody, pompować, żeby płynąć
szybciej. Ale jest ciężej – dodaje.
Od tego czasu Michał zaczął żyć wyłącznie deską. Inne gry go nie kręciły. Na
komputerze ostatni raz grał jakieś trzy
miesiące temu i nie tęskni. Choć koledzy
grają w tenisa i koszykówkę, on został przy
desce. W klubie pływa na BIC-u i to skutecznie – pomimo młodego wieku od kilku lat
jest w absolutnej krajowej czołówce w kategorii poniżej 15 lat i liczy się w Europie. Ale

najbardziej ciągnie go do slalomu. W tym
jeszcze wszystko przed nim. Już teraz jest
jednym z najlepszych zawodników w swojej
kategorii wiekowej na kontynencie. W Polsce jest zaś jedyny – najmłodszy poza Michałem zawodnik w kraju w ma 20 lat.
– Slalom jest potwornie fizycznym sportem – tłumaczy Jakub Polak, ojciec Michała. – Windsurfing jest w większości dla ludzi
niższych i lżejszych, oprócz slalomu właśnie, który jest typowo fizycznym sportem –
mówi. Michał musi zatem trenować. Dlatego

POLAK POD CZARNYM ŻAGLEM

K A Ż DY ROK T O DL A
M ICH A Ł A PONA D 200 DN I
TR E N I NG OW YCH. M I N I M U M
600 G ODZ I N. PR AW I E PO
DW I E G ODZ I N Y DZ I E N N I E.
A LE ON N I E M A DO ŚĆ.

właśnie na co dzień pływa na BIC -u, za czym – jak sam
mówi – nie przepada. Dzięki temu jednak cztery razy
w tygodniu odbywa treningi w klubie.
Każdy rok to dla Michała ponad 200 dni treningowych. Minimum 600 godzin. Prawie po dwie godziny
dziennie. Ale on nie ma dość.
– Michał już teraz o niczym innym nie mówi, jak tylko o tym, że w przyszłym roku na miesiąc lub półtora pojedzie na trening na Teneryfę – mówi Jakub Polak.
Teneryfa? Pływanie? Szczęściarz, chciałoby się powiedzieć, i niewątpliwie byłaby to prawda. Ale jeżdżenie
po świecie żeby pływać to nie fanaberia. W Polsce w le-

cie w ogóle nie wieje na slalom. Większość zawodników
na stałe mieszka na południu Francji, na Kanarach, na
Karaibach. Żeby ćwiczyć muszą mieć warunki. Jeśli Michał chce uczyć się od nich i z nimi rywalizować, musi
latać. Szkolni koledzy Michała oglądają jego zdjęcia
i czytają relacje z wyjazdów na Facebooku.
– Zazdroszczą? – pytam.
– Rzadko jestem w szkole, to dlatego – mówi Michał.
– Chodzę do autonomicznego gimnazjum w Gdańsku.
Nauczyciele mi bardzo pomagają i nie robią problemów
z tym, że mnie nie ma. Dają mi materiały i pozwalają zaliczać przedmioty – relacjonuje.
Szkoła, do której chodzi Michał, jest zinformatyzowana. Jeśli wyjeżdża gdzieś z ojcem to nauczyciele każdego dnia przesyłają mu komplet materiałów do nauki.
Michał musi to wszystko zrobić po treningu. Ćwicząc
na jakiejś rajskiej wyspie młody zawodnik musi więc codziennie po kilka godzin poślęczeć nad książkami. Nie
ma wiele wolnego czasu.
– Te wyjazdy to nie wakacje – wtóruje Michałowi
ojciec. – Na Teneryfie pierwszy raz widziałem, jak po
treningach Michał ledwie chodził.
– Dziennie przepływałem ponad 120 kilometrów – dodaje Michał. – Praktycznie codziennie tam wiało, więc na
wodzie spędzałem po 4-5 godzin. I to przy mocnym wietrze.
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Kiedy pytam go jakie ma plany na 2016
rok, mówi, że chce zająć jak najlepsze miejsce na Mistrzostwach Polski w lipcu. Będzie
startował dwa razy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ma kategorię do 17 lat. W BIC-u są dwie klasy: 6,8 i 7,8 m. W pierwszej
startują zawodnicy poniżej 15 lat, w drugiej
wszyscy. Michał celuje w pierwszą trójkę.
– Zejście poniżej podium w Mistrzostwach do lat 15 to będzie obciach – mówi.
W Mistrzostwach Europy z kolei Michał miał
bić się o pierwszą 10-tkę. W tym roku po raz
ostatni startuje w kategorii 6,8. W przyszłym przeskoczy do wyższej, ale wie, że na
początku ciężko mu będzie nawiązać równorzędną walkę z rywalami.
– Startują tam szesnastolatkowie, którzy
mają po dwa metry wzrostu – uśmiecha się.
– Faktycznie, jest problem z wagą i wzrostem – dodaje tata Michała. – W BIC -u nie,
podobnie jak w klasie RS:X. Miarczyński
czy Myszka są szczupli, wysocy, świetni fizycznie, ale nie są potężni. W slalomie nie
ma zawodnika, który wyglądałby jak Miarczyński.
– Nie wszyscy są bardzo wysocy, bo Maciej
Rutkowski jest niewysoki – mówi Michał.
– Ma 182 centymetry. Czyli niewysoki
według ich standardów – Jakub wzrusza ramionami.
– Ale w barach jest taaaki!
Slalom to dyscyplina, w której praktycznie nie ma zasad. Kiedyś były, ale
rozpatrywanie protestów paraliżowało zawody. Teraz to zatem wolna amerykanka
na wodzie na zasadzie „kto pierwszy ten
lepszy”. Stąd tyle emocji. Zawodnicy to
faceci po sto kilo. Michałowi do nich jeszcze sporo brakuje. Kiedy wbija się w siebie
z prędkością siedemdziesięciu na godzinę
dwóch takich wielkich zawodników to jakby zderzyły się dwa samochody. Bywa, że
z desek zostają wióry. Michał wie, że nie
może się jeszcze pchać do tego kotła. Ma
na to jeszcze czas.

– Slalom jest dyscypliną, w której masa
i siła są potrzebne, ale Michał jest jeszcze za
młody na siłownię z ciężarami. Ani nikt go
na nią nie wpuści, ani ja się na to nie zgodzę
– mówi stanowczo Jakub Polak.
Kiedy pytam Michała, co dała mu jego
kilkuletnia już przygoda ze sportem, odpowiada bez zastanowienia, że sprawność fizyczną, zdrowie (bo pływając w lutym przy
minus piętnastu można się zahartować),
wielu nowych znajomych, umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielski,
ale uczy się też hiszpańskiego). Ale nie wymienia samodzielności, a przecież widzę, że
w tej dziedzinie jest daleko w przodzie w porównaniu do swoich rówieśników.
– Nie zawsze mogę z nim jechać na wyjazdy – mówi Jakub. – Baliśmy się Michała
puścić samego na Teneryfę...
– Na Bonaire też się baliście – dodaje
Michał.
– Ale na Bonaire jechałeś przynajmniej
z Polakiem, do Polaka i nie jechałeś tam
wyczynowo – odpowiada ojciec. – Dzwoniłem do niego, pytałem: „Michał, co robisz?”.
„Cziluję na kanapie”.
– Pojechałem tam na freestyle, ale nie
wiało na freestyle. Na slalomie mógłbym
tam pływać ze dwa miesiące.
– Michał coraz częściej jeździ sam, choć
nie ma jeszcze czternastu lat, więc nawet
żaden samolot go nie zabierze. Jeżdżę z nim
na tyle, na ile mogę, ale czasem po prostu się
nie da, więc nie jedziemy. A czasem Michał
jedzie z kolegami.
Do tego czternastolatek doskonale potrafi zadbać o własne interesy. Pływanie to
nie jest najtańsze hobby na świecie. Sprzęt
kosztuje, ale Michał albo twardo negocjuje
ceny, albo zdobywa pieniądze sam. I żegluje
pod czarnymi żaglami.
– Po pierwsze bardzo fajnie wyglądają
– tłumaczy. Po drugie, dogadywałem się
na Teneryfie z właścicielem firmy Point na
niższe ceny.

JA K POW I EDZ I A Ł, TA K
Z ROBI Ł. N I ED ŁUG O PO
NA SZ E J ROZ MOW I E PODCZA S
M ISTR ZO ST W EU ROPY
W SL A L OM I E W K ATEG OR I I
U15 OPE N M ICH A Ł POL A K
ZA JĄ Ł 3. M I E JS CE...

– To droga dyscyplina – wtóruje Michałowi ojciec. – W Niemczech czy Francji są
sponsorzy, którzy finansują sprzęt. W przypadku Michała jest tak, że firmy mają elastyczne ceny i mogą udzielać dużych rabatów. Jeżeli chodzi o żagle marki Point to
czterech zawodników z pierwszej dziesiątki
PWA, czyli absolutnej elity, pływa na takich,
jakie ma teraz Michał.
Ale kontakt, umowę i możliwość reprezentowania firmy Michał załatwił sobie sam.
Ojciec wspomina, że towarzyszył mu w zaledwie jednym spotkaniu i to w charakterze
opiekuna, bo odbywało się późnym wieczorem, przy kolacji. I tak do Michała trafił nowy
sprzęt – dogadał się, więc zapłacił mniej.
– Wszystko to zawdzięcza sobie – chwali ojciec. – Ja się do tego nie przyłożyłem,
choć oczywiście
– Będę teraz speedował na nowej desce
i cisnął!
Jak powiedział, tak zrobił. Niedługo po
naszej rozmowie podczas Mistrzostw Europy w slalomie w kategorii U15 Open Michał
Polak zajął 3. miejsce korzystając z żagli
Point7 i desek firmy RRD. Na swoim fanpejdżu na Facebooku napisał, że musi się jeszcze dużo nauczyć i... urosnąć.
ENGLISH

A POLE UNDER BLACK SAIL
Michał Polak began his sailing career in boats
but very quickly he decided that a board with
a sail is much cooler. Nowadays, he rivals with the
best on BIC boards, but what mostly attracts him
is slalom, a discipline for really tough guys. Oh,
I almost forgot: Michał is 14 years old.

I do not know where it comes from but if
I was to tell characteristic features of my
friends who do water sports, I would say:
suntan and smile. Suntan is obvious: water,
wind, sun. Smile might be a case of adrenaline or maybe feeling free on the water?
However, I have never pondered how it is
with teenagers. But now sits before me
Michał Polak who turns 14 in August. He
is said to be a successor of best Polish sailors. Michał does not only have suntan and
smile, but also results.
Who would have thought that everything would go that way when in 2009
friends convinced seven-year-old Michał
to come to Gdańsk Sailing Club and try his
hand at boards. His mum also sailed and
the water lured him. So Michał began sailing but after over a year one of his trainers
pulled him on a board.
"I enjoyed this and decided it was better",
says Michał. "A board is more interesting. In
a boat you just sit and do nothing. On a board

POLAK POD CZARNYM ŻAGLEM

you have to keep balance, watch out not to fall into water, pump to move faster. But it's harder", he added.
Since that day the board has been Michał's whole
life. Other games has not turned his crank. The last time
he played computer games was around three months
ago and he doesn't miss it. Although his friends play
tennis and basketball, Michał stayed with the board. In
the club he sails on BIC, and he does it effectively: despite young age, he has been on the absolute national
top in under 15 (U15) class for a few years, and he does
matter in Europe. But it is slalom which attracts him the
most. In this discipline, everything is before him. He is
already one of the best sailors in his class on the continent. In Poland he's the only one; the youngest surfer
besides Michał is 20 years old.
"Slalom is a monstrously physical sport", explains
Jakub Polak, Michał's father. "Windsurfing is mostly
for shorter and lighter people, besides slalom, which is
a typical physically-demanding sport." So Michał has
to train. That is why he sails on a BIC on everyday basis,
which he doesn't really enjoy. However, thanks to that,
he trains in the club four times a week.
Michał's each year consists of over 200 training days.
Minimum 600 hours. Almost two hours a day. But he just
can't get enough.
"Michał doesn't talk about anything else than training on Tenerife for a month or more next year", says
Jakub Polak.
Tenerife? Sailing? One could say that he is a whiz
kid and of course it would be true. But travelling all
over the world to sail is not a whim. During summer

in Poland the wind is not good for slalom. Most surfers
permanently reside in the south of France, on the Canary Islands, or on the Caribbean Islands. They need
proper conditions to practise. If Michał wants to learn
from them and challenge them, he has to fly. Michał's
schoolmates look at his photos and read trip reports
on Facebook.
"Are they jealous?", I ask.
"Because I'm rarely at school", says Michał. "I attend
the autonomic middle school in Gdańsk. The teachers
are very helpful and they don't mind my absences. They
give me materials and allow to pass subjects", he reports.
Michał's school uses computers. When he travels
somewhere with his dad, teachers send him learning
materials. Michał has to do them after trainings. So
when practising on some paradise island, the young surfer has to pore over books for a few hours a day. He does
not have much free time.
"Those training trips are not holidays", admits Michał's father. "On Tenerife for the first time I saw when
Michał could barely walk after trainings.”
"I used to sail over 120 kilometres a day", adds Michał. "It was windy every day, so I spent 4 to 5 hours on
water. Even during strong wind.”
When I ask him about plans for 2016, he says that
he would like to take the best position in the Polish
Championships in july. He is going to race twice. There
is U17 category at the Polish Youth Olimpic Days. BIC
has two classes: 6.8 and 6.7 metres. In the former start
surfers under 15, in the latter everybody. Michał aims
for the top three.
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"Being outside of the podium in the U15
Championships will be a cockup", he says.
In the European Championships Michał
plans to fight for the top ten. This year he is
going to start in 6.8 class for the last time.
Next year he will be in the upper category
but he knows that at the beginning it will be
hard to compete with rivals.
"Two meters tall sixteen-year-olds take
part there." Michał smiles.
"Indeed, there's a problem with weight
and height", adds his father. "Not in the
BIC, just as in the RS:X class. Miarczyński
and Myszka are thin, tall, physically great
but they are not sturdy. In slalom there
aren't any surfers who would look like Miarczyński.
"Not everyone is very tall, Maciej Rutkowski rather isn't", says Michał.
"He is 182 cm tall. So rather short, regarding their standards."
"But he has suuuch shoulders!"
Slalom is a discipline nearly lacking
rules. There used to be some but processing protests would paralyze the tournament. Nowadays anything goes, the first is
the best. Hence so many emotions. Surfers
weigh 100 kilos each. Michał is still behind
them. When two big guys clash with the
speed of seventy kilometres per hour, it's
like two cars collided. It happens that only
shavings are left from boards. Michał knows
that he can't push himself to this scrum yet.
He has still got the time.

"Slalom is a discipline in which mass and
strength are required but Michał is still too
young for a gym and weights. Neither will
he be let in, nor will I agree for that", claims
Jakub Polak.
When I ask Michał what his affair with
sport, which has lasted for a few years, had
given him he listed headfirst: athleticism,
health (you get tempered sailing in minus 15
Celsius degrees), lots of new friends, ability
to speak a foreign language (English, but he
also learns Spanish). Though he did not list
independence and I can see that in terms of
that he is far ahead of his peers.
"I can't always accompany him during
travels", says Jakub. "We were afraid to set
him alone to Tenerife..."
"To Bonaire, you were also afraid", adds
Michał.
"But to Bonaire you went with a Pole, to
a Pole, and not for competition", his dad replies. "I would call him and ask: 'What are
you doing, Michał?', 'Chilling on the sofa.'"
"I went there to freestyle but there wasn't
enough wind. I could slalom there for about
two months."
"Michał travels alone more frequently although he's not even 14, so no plane will take
him. I go with him as often as I can but sometimes it's impossible, so we don't go. However, sometimes Michał goes with his friends.
In addition to that, the fourteen-year-old
can look after his interests. Surfing is not
the world's cheapest hobby. The equipment

costs much but Michał negotiates the prices
tough or gains money on his own. And he
sails under black sails.
"First, they look really cool", he explains.
"Second, on Tenerife I agreed on lower prices with Point's owner."
"It's an expensive discipline", agrees Michał's father. "In Germany or France there
are sponsors who fund the equipment. In Michał's case companies have flexible prices
and can give large discounts. When it comes
to Point sails, four surfers of PWA top ten,
which means an absolute elite, uses same
sails as Michał.”
"But the contact, contract and ability to
represent the company is what Michał worked
out on his own. His father remembers accompanying Michał during only one meeting
and rather in the role of caretaker because it
was held in the late evening, during supper.
And that's how Michał got new equipment,
they reached an agreement, so he paid less.
"He owes all of that to himself", Michał's
father praises him.
"I didn't buckle down to that, but of
course… Now I'm going to speed on the new
board and push on!"
He did what he said he would do. Shortly
after this interview, Michał Polak reached
3rd place in the European Championships
in slalom, U15 Open class, using Point7
sails and RRD boards. On his Facebook
fanpage he wrote that he still has to learn
a lot... and get bigger.
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KAŻDA DROGA
CIESZY
KILKANAŚCIE LAT TEMU MOTORYZACJA WYGLĄDAŁA
INACZEJ. INACZEJ, CHOĆ RÓWNIE DOBRZE, WYGLĄDAŁO
TEŻ PORSCHE. O ROZWOJU BRANŻY I MARKI ROZMAWIAMY
Z JAKUBEM JAWORSKIM,ZASTĘPCĄ DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO W PORSCHE SOPOT.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

Trafiłeś do branży, bo interesowałeś się motoryzacją?

Tak, oczywiście. Swoją przygodę z motoryzacją zacząłem
z inną marką z Grupy Volkswagen – Audi. Potem przeszedłem do Porsche. Moja przygoda z tą marką trwa już ponad 10 lat. Zaczynałem jako asystent serwisu. Kolejnym
krokiem był mój awans na doradcę serwisowego, potem
na kierownika działu serwisu. Stanowisko wicedyrektorskie jest kolejnym etapem.
Twoi koledzy, którzy aktualnie pracują na stanowiskach
doradców serwisowych, mają wielką wiedzę na temat
samochodów. Nie naprawiają ich, bo od tego są przeszkoleni serwisanci, ale często potrafią sami zdiagnozować co poszło nie tak, gdzie szukać usterki. Ty też masz
taką wiedzę. Zdarzyło ci się naprawiać kiedyś Porsche?

Jako doradca serwisu zdobyłem tytuł Certyfikowanego Technika Porsche. To potwierdzenie znajomości

samochodów i systemów Porsche. Podobnie jak pozostali
pracownicy ASO nieustannie się szkolę – zarówno produktowo jak i systemowo. Jednak nigdy nie musiałem naprawiać samochodu Porsche samodzielnie – nie było takiej
konieczności, co jest przykładem niskiej awaryjności samochodów Porsche. Co istotne, zarówno nasi mechanicy jak i doradcy dysponują niezbędną wiedzą do przeprowadzenia napraw w niemal każdym zakresie i to zgodnie
z technologią Porsche.
Gdyby jednak Porsche, którym jedziesz, stanęło ci nagle
na drodze, to co byś zrobił?

Tyle lat doświadczenia i zdobyta wiedza stanowiłyby nieocenioną pomoc w przypadku wątpliwej awarii. Byłbym
w stanie określić co mogło ją spowodować i czy jest to
usterka uniemożliwiająca dalszą jazdę. Ale dzisiaj coraz
mniej jest samochodów, które na trasie za pomocą przysłowiowego klucza można naprawić w warunkach polowych.
Większość usterek ma swoje odbicie w sterownikach.
Nierzadko naprawa bez użycia testerów diagnostycznych
może okazać się nieskuteczna.
To już nie ten czas, że można było w pięć minut
naprawić Malucha.

Nie chodzi nawet o Malucha i tamte czasy. Mieliśmy jeszcze potem szereg samochodów, w których wiele rzeczy
można było naprawić samemu, bez specjalistycznego
oprogramowania, które chociażby pokazywało, gdzie tej
usterki szukać. Obecnie, bez pomocy serwisu, może okazać się to niewykonalne.

KAŻDA DROGA CIESZY

TA K S Z EROK I WAC H L A R Z MODEL I
I GA M Y S I L N I KOW E J PR Z YC I ĄGA
C OR A Z W I Ę C E J LU DZ I D O
P OR S C H E , B O M A JĄ W I Ę K S Z A
S Z A N S Ę Z NA L EŹ Ć AU T O, KT ÓR E
B ĘDZ I E ODZ W I ERC I EDL E N I E M
IC H P O T R Z EB I W Y M AGA Ń.
Klienci na to nie narzekają? Rozwój
motoryzacji w stronę elektroniki uzależnia
użytkowników samochodów – i nie mam tu
na myśli tylko Porsche – od serwisów.

Ja na to patrzę inaczej. Odwróciłbym tę sytuację i przekuł ją na język korzyści. Globalny
trend w motoryzacji jest taki, że komponentów elektronicznych w samochodach jest coraz więcej, ale tym samym jest w nich coraz
więcej udogodnień, które wynikają z zapotrzebowania klientów. Sami sobie więc niejako tworzymy taką sytuację. Przecież wszyscy chcemy mieć w samochodzie nawigację,
chcemy mieć podgrzewane i wentylowane
fotele, chcemy mieć ciekłokrystaliczne wyświetlacze z możliwością połączenia przez
Bluetooth,zrobienia hot-spota, uzyskania
street view z Google Maps. Takie potrzeby
wymuszają to, że samochód staje się multimedialnym kombajnem, coraz bardziej odbiegającym od klasycznej motoryzacji. To zatem
nie jest narzędzie przywiązywania klienta
do serwisu. To po prostu obecny kierunek
rozwoju. Powoduje on, że stacja posiadająca
odpowiednie urządzenia diagnostyczno-naprawcze i zatrudniająca ludzi o odpowiedniej
wiedzy i umiejętnościach, staje się w zasadzie
jedynym miejscem, gdzie można ewentualne
usterki usunąć.
Użytkownicy Porsche zdają sobie sprawę
z tego wszystkiego, co w tych samochodach
siedzi i są w stanie świadomie używać tych
wszystkich systemów? Kiedy kupujemy
nowego smartfona to ma on tyle funkcji,
że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego
wykorzystywać. A co dopiero samochód!

Zdaję sobie sprawę, że właściciele nierzadko
nie korzystają z tych wszystkich funkcji, które
samochód im oferuje. Ale jestem daleki od generalizowania. Mamy klientów, którzy świadomie z części możliwości nie korzystają, bo
nie są im one potrzebne. One są w aucie, bo są
elementem wyposażenia. Marka Porsche jednak coraz bardziej poszerza portfel klientów,
dlatego nie można już generalizować na temat
tego, jacy są nasi klienci. Mamy więc już też

szeroką grupę entuzjastów nowinek technologicznych. Dzięki nim tendencja się odwraca
– to my musimy być na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi na rynku, by
móc nawiązać partnerską i fachową rozmowę
z takimi osobami. Nie pokusiłbym się zatem
o stwierdzenie, że w samochodach Porsche
jest nadmiar niepotrzebnych systemów oraz
funkcji. Wszystkie one mają swoje praktyczne zastosowanie, a coraz szersza gama modelowa pozwala oferować te funkcjonalności
coraz większej ilości odbiorców.
W jaki sposób poszerza się grupa waszych
klientów?

Portfel naszych klientów nie tylko się rozszerza, ale zmienia się też jego struktura. Dekadę
czy kilkanaście lat temu paleta modeli była
nieporównywalnie mniejsza. W 2002 roku

swoją premierę miał Cayenne, co w świecie
motoryzacyjnym wywołało niemały szok.
Wzbudziło to głosy, że Porsche się zmienia.
Cayenne kolosalnie poszerzył gamę klientów marki. Porsche przestało być kojarzone
już tylko z 911-tką i Boxsterem, bo dołączył
do nich samochód rodzinny, użytkowy. Kolejnym krokiem było poszerzenie palety
modeli o limuzynę Panamera. W ten sposób
dotarliśmy do kolejnego segmentu klientów.
Zupełnie nowych nabywców pozyskaliśmy
w segmencie, który wcześniej nie był przez
nas spenetrowany, czyli małych, miejskich
SUV-ów, takich jak Porsche Macan. Idąc tym
tropem konsekwentnie poszerzamy grupę
klientów. Pojawił się już najnowszy model
Macan z dwulitrowym silnikiem. Tak szeroki
wachlarz modeli i gamy silnikowej przyciąga
coraz więcej ludzi do Porsche, bo mają większa szansę znaleźć auto, które będzie odzwierciedleniem ich potrzeb i wymagań.
A czy są klienci, którzy chcieliby mieć
Porsche, ale poszukują czegoś, czego ta
marka nie ma?

Porsche ma już samochody z napędami hybrydowymi. Warto też wspomnieć o Porsche
Mission E Concept, czyli aucie z napędem
w pełni elektrycznym, który w ciągu kilku
lat trafi do salonów. Widzę, że wprowadzając
nowe modele znaleźliśmy odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którym dotychczas
nie byliśmy w stanie zapewnić satysfakcjonującej odpowiedzi na ich potrzeby. Szeroka
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W Y T YC Z A M Y T R E N DY,
W PI S UJ E M Y S I Ę W NA J NOWS Z E
KONC EP C J E , A J EDNO C Z E Ś N I E
PA M I Ę TA M Y O KOR Z E N I AC H.
gama samochodów pozwala zadowolić coraz
bardziej wymagające gusta. Mamy małego roadstera, jak nowy 718 Boxter , mamy
Caymana, mamy kultową 911-tkę, limuzynę
Panamera, użytkowego Cayenne i mniejszego SUV-a Macan .Co szalenie interesujące,
w tych samochodach widać to, co łączy
wszystkie Porsche – wspólne DNA zapoczątkowane w kultowej 911-tce. Mamy też
samochody supersportowe, które produkcji
wielkowolumenowej nigdy nie ujrzą, jak 918
Spyder, 911 GT2, GT3 RS. Porsche o nich nie
zapomina i jest wierne swoim sportowym
tradycjom i korzeniom. Mamy to szczęście,
że nie jesteśmy firmą, która stała się zarządzana wyłącznie przez dyrektorów finansowych. Pamiętamy o tym, gdzie się ta marka
zrodziła, gdzie narodził się jej kult. Echo
motorsportu jest słyszalne we wszystkich
naszych działaniach.

że ten samochód jest strzałem w dziesiątkę.
Kolejny raz okazało się, że decyzje zarządu
marki były słuszne.
Gdzie się lepiej jeździ Porsche –
w Poznaniu, czy w Trójmieście?

Jak długo jedziemy Porsche to każda droga
cieszy. Te samochody mają w sobie coś magicznego. Nigdy nie zdarzyło mi się doświadczyć jakiejś niechęci czy braku kultury na
drodze podczas jazdy Porsche. Wręcz przeciwnie. Porsche, a szczególnie 911-tka czy najnowszy 718 Boxster, budzi zasłużenie bardzo
pozytywne emocje.
Nie ma aktów zazdrości na drodze?

Nie, ja z takimi aktami się nie spotkałem.
Marka Porsche odbierana jest bardzo pozytywnie.
ENGLISH

To przyciąga.

To część przemyślanej strategii biznesowej.
Widać w Porsche ciekawy dualizm – wytyczamy trendy, wpisujemy się w najnowsze
koncepcje, a jednocześnie pamiętamy o korzeniach. We wszystkich naszych produktach
widać tę sportową cząstkę, bo ze sportu się
wywodzimy. Dzięki temu nie sprzedajemy
zwykłego produktu, ale motoryzacyjną ikonę, część popkultury.
Czy Porsche jest w stanie jeszcze cię czymś
zaskoczyć? Kiedy czytasz te nowinki
o prototypach, konceptach, bywasz
zdziwiony jakimś pomysłem?

Mam świadomość, że marka musi się cały
czas rozwijać. I owszem, cały czas mnie
zaskakuje, i to w przewrotny sposób. Niedawno zdałem sobie sprawę, że każdy nowy
model 911-tki, jaki się pojawia, jest lepszy.
A to nietypowe, bo 911 to motoryzacyjny
benchmark. To najlepszy samochód sportowy i za każdym razem myślałem, że tego
już się udoskonalić nie da. A jednak inżynierowie niezmiennie coś ulepszają. Dążenie do perfekcji wciąż trwa i te wysiłki nie
ustaną. Miłym zaskoczeniem było pojawienie się Macana. Przed swoją premierą miał
on grono zwolenników, ale pojawiły się też
krytyczne głosy. Doświadczenie pokazało,

ENJOY EVERY ROAD
A dozen years ago motorisation was completely
different. The same with Porsche – it was different,
but still good. We are talking with Jakub Jaworski,
Deputy Managing Director in Porsche Sopot, about
the development of the industry and the brand.

Did you start to work in the industry
because you’d been interested in
motorisation?

Yes, of course. My adventure with motorisation began with another brand of the Volkswagen Group – Audi. Then, I transferred to
Porsche and my adventure with this brand
has lasted over 10 years. I began as a service
assistant. The next step was a promotion to
a service advisor, then, to a service manager.
The position of deputy managing director is
the next stage.
Your friends who work as service advisors
have vast knowledge of cars. They don’t
fix them, because this is the task of trained
mechanics, but they are often able to say
what is wrong with the car and where the
failure is. You also have such knowledge.
Have you ever repaired a Porsche?

As a service advisor, I have become a Certified Porsche Technician. It certifies the

knowledge of Porsche cars and systems. Like
other ASC employees, I am continually developing myself – both in terms of products and
systems. But I’ve never had to repair a Porsche
car by myself – there was no such need, which
shows the low failure rate of the Porsche cars.
What is important, both our mechanics and
advisors have specialist knowledge necessary
to repair almost every failure, applying the
Porsche technology.
What if the Porsche you were driving
suddenly stopped on the road – what
would you do?

The experience and the knowledge gained
during all these years would prove extremely helpful in case of an unlikely breakdown.
I would be able to determine the cause of
the breakdown and decide whether the failure makes further drive impossible. But
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It’s not only about the Fiat 126p and those times. After the
Fiat 126p model, we had a number of cars in which drivers could do a lot of repairs on their own, without special
software showing where to look for the failure. Nowadays,
without the help of the service, it may be impossible.

there are more and more facilities which respond to the
needs of our clients. So, to some extent, we create the
situation ourselves. We all want to have a navigation system, we want heated and ventilated seats, a Bluetooth
LCD screen with a hotspot function and a Google Maps
street view. Such needs make the car a multimedia device departing more and more from classical vehicles.
Hence, it isn’t the way of making the client dependent on
the service. It is the direction of development. It makes
the station with proper repair and diagnostic tools and
highly skilled employees the only place where you can
fix potential failures.

Don’t clients complain about that? Cars are becoming
more and more computerised, and, as a result, carusers – and I don’t mean only Porsche – are becoming
dependent on services.

Are the Porsche users aware of all the facilities?
Can they use all the systems? When we buy a new
smartphone, it has so many functions that we cannot
use them all. Let alone a car!

I see it in a different way. I would reverse the perspective
and focus on the benefits. The global trend is that there
are more and more electrical parts in cars. As a result,

I know that users often don’t use all functions that the car
can offer. But I don’t want to generalise. We have clients
who don’t use some of the functions on purpose – just

nowadays there aren’t many cars that can be repaired on
the road with the so-called “spanner”. The majority of failures can be found in controls. The repair without diagnostic tools may often prove unsuccessful.
The times when one could repair a Fiat 126p in five
minutes are gone forever.

PODZIĘKOWANIA
dla Courtyard by Marriott
Gdynia Waterfront
ul. Jerzego Waszyngtona 19,
za udostępnienie miejsca na
potrzeby sesji zdjęciowej.
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attracting more and more clients to Porsche, as they
have a chance to find a car that will meet their needs and
expectations.
Are there any clients who would like to have a Porsche,
but they’re looking for something which this brand lacks?

Porsche already has hybrid cars. All-electric Porsche
Mission E Concept is also worth mentioning. It will be in
our dealerships in a few years. I can see that with the introduction of new models we have met the needs of the clients
whom we couldn’t satisfy before. A wide selection of cars
allows us to satisfy more and more demanding tastes. We
have a small roadster – a new 718 Boxter, we have a Cayman, the legendary 911, the Panamera limousine, a utilitarian Cayenne, and a smaller Macan SUV. What’s really interesting, these cars represent what all Porsche cars have in
common – the common DNA started in the legendary 911.
We also have supersport cars, which will never be in huge
production, such as 918 Spyder, 911 GT2, GT3 RS. Porsche
doesn’t forget about them as we are faithful to our sport traditions and roots. We are lucky not to be a company managed by finance managers only. We remember about the
origins of our brand, where its cult was born. The spirit of
motorsport can be seen in all our actions.
And it attracts clients.

because they don’t need them. The functions are in the
car because they’re a part of equipment. The Porsche
brand is attracting attention of more and more various
clients, so we cannot generalise what our clients are like.
We have a large group of fans of latest technological innovations. Thanks to them, the situation is reversing –
we have to keep up with the latest technological trends
on the market to be able to have a professional talk
with such people. I wouldn’t go so far as to say that the
Porsche cars have a lot of unnecessary systems or functions. They all have a practical application, and thanks
to a wide range of models, we can offer these functions to
a larger circle of clients.
How does your circle of clients expand?

Not only does it expand, but it also changes its structure.
A dozen years ago, the selection of models was incomparably smaller. In 2002, Cayenne was launched, which
came as a shock in the world of motorisation. Some people said Porsche was changing. Cayenne has expanded
dramatically the circle of clients. People no longer associated Porsche only with the legendary 911 and Boxster
because we had a new car, a family car. The next step
was Panamera Limousine. That’s how we reached the
next segment of clients. New clients have been attracted
from the previously unpenetrated segment – small urban SUVs, such as Porsche Macan. Following this clue,
we are gradually expanding the circle of clients. A brand
new model of the Macan featuring 2-litre engine has appeared. Such a wide selection of models and engines is

It’s a part of a well thought-out business strategy. An interesting dualism can be observed in Porsche – we set trends,
fit in the latest concepts, and at the same time, we remember about the roots. This sport component features in all
our products because we come from the sport. Thanks to
that, we don’t sell an ordinary product, but an icon of motorisation, a part of the pop culture.
Can Porsche still surprise you? When you read all the
news about prototypes, concepts, are you surprised with
any ideas?

I know that the brand must develop all the time. And yes, it
still surprises me, and it does that in quite a perverse way.
Recently, I’ve realised that each new 911 model that appears on the market is better. And that’s uncommon, because 911 is a motorisation benchmark. It’s the best sports
car and each time I thought it couldn’t be better. But engineers make it even better all the time. We strive for perfection and we’ll still endeavour to reach it. The appearance
of Macan came as a nice surprise. Before its launch, it had
a group of enthusiasts, but some critical voices appeared
as well. Time proved this car hit the mark. Again, the decisions of the brand Board were right.
Where is it better to drive a Porsche – in Poznan or in
the Tricity?

As long as we drive a Porsche, we enjoy every road. These
cars have something magical in them. I’ve never experienced any antipathy or rudeness on the road while driving
a Porsche. Quite the reverse. Porsche, and especially the
911 model or the latest 718 Boxster, quite rightly arouses
positive feelings.
Are there no acts of envy?

No, I’ve never experienced anything like that. The Porsche
brand is perceived in a positive way.
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KUMPEL
I ASYSTENT
POJEMNOŚĆ LUDZKIEGO MÓZGU OBLICZA SIĘ NA OD 100 DO 2500 TERABAJTÓW. TAKICH
PRZENOŚNYCH DYSKÓW JESZCZE NIE ROBI ŻADNA FIRMA. ALE NIEWIELE MÓZGÓW
JEST W STANIE ZAPAMIĘTAĆ SETKI TYSIĘCY STRON, ODTWORZYĆ ZDJĘCIA CZY FILMY.
W ZASADZIE ŻADEN. DLATEGO MUSIMY WSPOMAGAĆ SIĘ DYSKAMI PRZENOŚNYMI.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

KUMPEL I ASYSTENT

Z A PR ĘDKO Ś Ć PR Z E S Y ŁU
DA N YC H ODP OW I A DA
T E C H NOL O GI A S S D
T U R B OW R I T E , KT ÓR E J NA Z WA
MÓW I SA M A Z A S I EBI E .

W

dobie, kiedy w naszych kieszeniach znajduje się więcej mocy
obliczeniowej niż posłużyło do
wysłania Apollo 11 na księżyc, problemem
stała się pamięć. W każdej sekundzie pracy
oraz rozrywki potrzebujemy mega-, gigai terabajtów informacji i danych multimedialnych. Nasze smartfony i tablety nie zawsze mogą być wyposażone w odpowiednio
dużą i wygodną w użyciu przestrzeń, a komputery – choć przenośne i nieporównywalnie mniejsze i lżejsze od tych, na których
pracowaliśmy jeszcze kilka lat temu – są po
prostu niewygodne. Poza tym po co nosić ze

sobą kilogramy sprzętu z jednej sali konferencyjnej do drugiej, skoro możemy zapakować gigabajty danych na pchełkę mniejszą niż wizytówka i ważącą tyle, co mała
paczka czipsów, czyli nic, wrzucić ją do kieszeni marynarki i pognać przez całe miasto
na rowerze.
Tą pchełką jest dysk zewnętrzny Samsung SSD T3. Oprócz tego, że jest mały, jest
też szybki, bo przecież spieszymy się niemal
cały czas, więc nie chcemy irytować się, że
dane kopiują się na dysk za wolno. Za prędkość przesyłu danych odpowiada technologia SSD TurboWrite, której nazwa mówi
sama za siebie. T3, jak przystało na pchełkę,
jest nie tylko szybki i mały, ale też odporny.
Wytrzyma 1500 G siły i upadek z wysokości
dwóch metrów, więc zsunięcie się ze stolika
i upadek na podłogę to dla niego wycieczka,
a nie koniec życia. Na dodatek nie przegrzeje się, bo jest przed tym zabezpieczony. Nie
straszne mu uderzenia i wibracje, bo nie ma
ruchomych części. A nawet gdyby coś się
stało, to jest objęty trzyletnią gwarancją.
No i jeszcze jedna rzecz – T3 to gracz drużynowy. Współpracuje ze wszystkim. Dzięki USB 3.1 typu C można go podłączyć do
praktycznie każdego urządzenia, a ponadto
lubi się także z najnowszymi urzadzeniami
mobilnymi z systemem Android, komputerami z Windowsem i Mac OS. Można się
z nim połączyć przez urządzenia mobilne.
Można zrobić z niego serce kina domowego,
bo przecież pomieści mnóstwo filmów w jakości 4K, które można wyświetlać na większym ekranie bez kombinowania z kablami
i przejściówkami. T3 to po prostu dobry
kumpel i sprawny asystent.
T3 dostępny będzie w kilku różnych pojemnościach sięgających 2 terabajtów.
ENGLISH

A BUDDY AND ASSISTANT
The storage capacity of the human brain
is amounted for 100 to 2500 terabytes. No
company has produced such portable drives yet.
But not many brains can remember hundred
thousands of pages and display photos or films.
Actually, none. That is why we have to use
portable drives.

In the time when in our pockets we have
much more computer performance than
was used to send Apollo 11 to the Moon,
memory has begun a problem. In each second of work and entertainment we need
mega-, giga- and terabytes of information
and multimedia data. Our smartphones and
tablets are not always equipped with space
which is properly large and comfortable to
use, and computers, although they are mobile and incomparably lighter than those
used a few years ago, are just inconvenient.
Moreover, it is no use carrying kilograms of
equipment from one conference hall to another when we can pack gigabytes of data on
a flea which is smaller than a business card
and weighs as much as a small bag of chips,
which means nothing, put it in the pocket of
our jacket and ride a bike across the city.
This flea is Samsung Portable SSD T3.
Besides being small it is also fast because
we are in a hurry all the time, so we do not
want to get irritated with the data which is
copying to our drive too slowly. The SSD
TurboWrite technology is responsible for
data transfer rate, and the name speaks for
itself. As befits a flea, the T3 is not only small
and fast but also tough. It will survive 1500
g-force and a fall from the height of two metres, so falling on the floor from the table is
just a trip, not the end of its life. In addition,
it will not overheat because it is protected
from it. It does not fear hits or vibrations
because it does not have any moving parts.
And even if something happened, it is covered by the three-year warranty.
And one thing more: the T3 is a team
player. It works with everything. Thanks
to the USB 3.1 type C it can be plugged to
practically any device and, moreover, it gets
along with the latest mobile devices with Android System, and the computers with Windows and Mac OS. You can connect to it via
mobile devices. You can make it the heart of
your home cinema because it will store a lot
4k quality films which can be displayed on
a bigger screen without dealing with cables
and adapters. The T3 is just a good buddy
and efficient assistant.
The T3 will be available in a range of capacities up to 2 terabytes.
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NA
SŁUŻBIE

NOWY MITSUBISHI OUTLANDER, JAK
SAMA NAZWA WSKAZUJE, PRZYBYWA
Z DALEKA. MOŻE W KOŃCU UDOWODNI,
ŻE MARIAŻ AUTA SPORTOWEGO
Z UŻYTKOWYM NIE JEST JEDYNIE
DZIWNYM KAPRYSEM RYNKU.
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

NA SŁUŻBIE

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

M

iał wyglądać jak terenówka, ale być luksusowym
samochodem sportowym. Z ładną tapicerką,
mocnym silnikiem, który zapewni trochę adrenaliny znudzonemu ojcu rodziny za kierownicą, i wystarczającą przestrzenią, żeby trójka dzieciaków na tylnej kanapie mogła grać w co tam zwykły w dzisiejszych czasach
grać dzieciaki. Wytyczne były więc dość proste. Mitsubishi wystarczyły trzy generacje, żeby te założenia dopracować do perfekcji w postaci Outlandera.
Przeciwnicy SUV-ów twierdzą, że istnienie tego segmentu jest zupełnie pozbawione sensu. Nie poradzą sobie
w terenie, chociaż ich masywny wygląd może sugerować
coś zupełnie innego. Są duże, co w mieście przysparza sporo problemów. A mimo to roi się od nich na ulicach miast,
a sprzedaż z roku na rok tylko rośnie. Na chwilę obecną
każdy producent samochodów ma w swojej ofercie choć
jednego SUV-a. Mitsubishi swojemu nadało imię Outlander. Jego obecna odsłona nie jest jedynie odpowiedzią na
działania konkurencji. To dojrzała i dopracowana do perfekcji trzecia generacja. Po raz pierwszy ludzkość ujrzała
go w 2003 roku. Od tamtej pory minęło 13 długich lat, Mitsubishi Outlander sprzedał się w milionach egzemplarzy
oraz przeszedł szereg modyfikacji i ulepszeń. A wszystko
to w służbie człowiekowi.
Co możemy powiedzieć o Outlanderze trzeciej generacji? Że to bardzo ładny samochód. Tyle na początek, bo
z każdą minutą wspólnego obcowania Outlander częstuje
nas czymś więcej. Weźmy na przykład bagażnik: pojemny,
ustawny oraz zawieszony na wysokości, którą bez przesady można nazwać idealną. „Dajcie mi jeszcze” zdawał się
wołać po zapakowaniu walizki, dwóch toreb i trzech plecaków. Mimo że pod maską czaił się wysokoprężny diesel
o pojemności 2.2 litra, to w kabinie pasażerskiej dało się
usłyszeć jedynie dyskretny pomruk pracy sinika. 150 koni
mechanicznych, które producent uzyskał w tym przypadku, skutecznie rozpędzały samochód nawet z czterema
dorosłymi osobami na pokładzie. Na słowa uznania zapracowało również zawieszenie, które wyśmienicie radziło

sobie na warszawskich drogach. Wszelkie nierówności wybierało cicho i bardzo kulturalnie. Po tygodniu spędzonym
za kierownicą wszystkie moje plomby pozostały na swoich
miejscach, można więc mówić o sukcesie przez duże „S”.
Obecność automatycznej skrzyni biegów zdejmuje z nas
sporą część pracy za kierownicą. W jej towarzystwie nawet
całodniowe dreptanie w korkach nie przyprawia kierowcy
o nadciśnienie. Maszyna zrobi za nas wszystko, podczas
kiedy my możemy delektować się czystością dźwięków
sączących się z głośników (z udziałem subwoofera umieszczonego w bagażniku). Miękkie fotele dbają, aby nawet
najdłuższa podróż nie zamieniła się w drogę krzyżową,
a boczne lusterka wielkości drzwi troszczą się o dobrą widoczność podczas wszelkich manewrów.
Po całym dniu spędzonym za kierownicą Outlandera
zostawiam go na parkingu i zmierzam do domu. Odwracam jeszcze na chwilę głowę w jego stronę. Tak, gdybym
zdecydowała się na jego zakup, miałabym pewność, że
dokonałam słusznego wyboru. Bo jest ładny, przestronny
i bardzo komfortowy. Na rodzinne wakacje zabierze nas
z trójką dzieci, hodowlą owczarków niemieckich i całą
szafą ubrań. Tyle dobrego z myślą o człowieku. Czy tych
samochodów naprawdę mogłoby nie być?

T Y L E D OBR E G O Z M YŚ L Ą
O C Z Ł OW I EK U. C Z Y T YC H
SA MO C HOD ÓW NA PR AW DĘ
MO G Ł OBY N I E BYĆ ?
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ENGLISH

ON DUTY
The new Mitsubishi Outlander, as the name
suggests, comes from far away. Maybe it will
finally prove that the marriage of a sports car
with a utilitarian car is not only a weird caprice of
the market.

It was supposed to look like an off-roader and
be a luxury sports car with nice upholstery,
a strong engine, which will provide some
adrenaline for a bored father of the family
behind the wheel, and enough space to allow
three children at the backseat to play whatever children play nowadays. Guidelines
were quite simple. Mitsubishi needed only
three generations to develop them to perfection in the form of the Outlander.
SUVs’ opponents claim that the existence
of this segment makes no sense. They will
not do off-road, however, their massive look
would suggest something completely different. They are big what causes a lot of inconvenience. And despite all that, the streets
teem with them and sales rise year by year.
At present, each car producer has at least
one SUV in their offer. Mitsubishi has given
theirs the name Outlander. Its present version is not only the answer to the competition’s operations. This is a third generation,
mature and developed to perfection. Hu-

manity could see it for the first time in 2003.
Since that time 13 long years have passed,
Mitsubishi Outlander has sold in millions
of copies and it underwent numerous modifications and improvements. All of that on
behalf of people.
What can we say about the third-generation Outlander? That it is a really nice car.
Enough for that, because with every min-

ute of communion, the Outlander serves us
something more. For instance, the trunk:
capacious, easy to arrange and placed on
height which can be called, without exaggerating, ideal. “Give me more” it seemed to yell
after packing a suitcase, two bags and three
backpacks in it. Despite a 2.2 diesel engine
hiding under the bonnet, in the passenger
compartment we could hear only a quiet
murmur. 150 break horsepower achieved by
the producer effectively revved the car with
four adults on board. What also has to be
commended is the suspension which worked
brilliantly on the roads of Warsaw. It dealt
with road unevenness very quietly and in
a cultural way. After a week behind the wheel
all my fillings stayed at their place so we can
speak about the success with capital “S”. The
automatic gearbox takes away a lot of work
behind the wheel. In its companion even allday crawling in traffic jams does not cause
the driver’s hypertension. The machine will
do everything for us and we can relish the
purity of sound coming from the speakers
(involving a subwoofer placed in the trunk).
Soft seats prevent even long journeys from
transforming into Way of the Cross and doorsized rear view mirrors give you good vision
during all manoeuvres.
After a whole day sent behind the wheel of
the Outlander I leave in the car par and I go
home. I turn my head to the car for a while.
Yes, if I decided to buy it, I would know I made
the right choice. Because it is nice, spacious
and very comfortable. It will take us on holidays with three children, a German Shepherds kennel and a wardrobe full of clothes.
So much good where people matter. Could
those cars not exist?
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MUCHA W ZUPIE

SŁODK A

Z E M S TA

JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, ALE OBEJRZAŁEŚ PARĘ
PROGRAMÓW I WYDAJE CI SIĘ, ŻE WIESZ O BRANŻY WSZYSTKO, TO
ZAPEWNIAMY CIĘ – NIE WIESZ NIC. NA SZCZĘŚCIE PRZED NAMI NIC
SIĘ NIE UKRYJE. AKADEMIA KULINARNA „FUMENTI” I „LIVE&TRAVEL”
WSPÓLNIE POKAZUJĄ NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.
TEKST Kamil Sadkowski

ZDJĘCIA Jakub Milszewski

S Ł O D K A Z E M S TA

TOMASZ JAKUBIAK – jedna z najbardziej znanych postaci polskiej gastronomii. Najczęściej
zagląda do gara w swojej restauracji w Warszawie, ale znajduje też czas na gotowanie przed
kamerą i pisanie książek.

Kiedy był początek twoich przygód
w branży gastronomicznej?

Do branży trafiłem w wieku czternastu lat.
Mój początek zbiegł się z początkiem wielkiej, nadciągającej apokalipsy w postaci
pani Magdy Gessler, która otworzyła restaurację w kamienicy, w której mieszkałem.
I w tej kamienicy zacząłem przesiadywać na
oknie i patrzeć co się dzieje. W ten sposób
trafiłem do branży gastronomicznej. Moje
zainteresowanie było na tyle duże, że panowie szefowie kuchni z Hiszpanii bądź też
Robert Pawłowski z Warszawy zauważyli, że
mnie to bardzo interesuje. W związku z tym
wciągnęli mnie do tej kuchni i zaczęli uczyć
sztuki kulinarnej.
Jedzenie i seks są nierozłączne. Czy
zdarzyło ci się kiedyś uprawiać seks
w pracy?

Udało się to parę razy. Fakt, jest to nierozłączne, chociaż dużo bardziej od seksu w pracy
wolę po nim jeść. Gastronomia to dosyć ciężka branża. Jak po szesnastu godzinach pracy
jest się samotnym i jeszcze okaże się, że kelnerka jest samotna, to ciężko się nie połączyć
gdzieś na zapleczu.
Gdzie jadasz? Które miejsca są według
ciebie godne polecenia w Polsce?

Nie mam pojedynczych restauracji, które
wyjątkowo zawładnęły moim sercem, w każdym mieście mam jakąś. Każda z nich jest dla
mnie wyjątkowa i w nich jadam jeżeli jestem
w danym miejscu. Globalnie chyba tylko
McDonald's jest restauracją, w której jadam
w całym kraju.

A jakie miejsca byś polecił? Takie, które
ostatnio zamieszały ci w głowie.

Będąc w Sopocie polecam swojego ukochanego Thai Thaia, w którym ciągle jem i staram się zawsze choć na chwilę pójść tam
na obiad. Będąc w Warszawie mam restauracje typu Pekin i Pekin Duck, gdzie jest
super chińskie jedzenie. Jest Boscaiola,
gdzie zachwyca kuchnia włoska. W Poznaniu
wszystkich wysyłam do cudownego miejsca
Michała Kutra, czyli A Nóż Widelec, które
jest jednym z najfantastyczniejszych miejsc
w całej Polsce. W Krakowie jest Zazi, jedna
z moich ukochanych restauracji. Wschód
Polski jest troszeczkę trudniejszy, ale restauracja, w której zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony, jest na dalekim wschodzie
w Białowieży, a jest to Restauracja Carska.
Ostatnio byłem zaproszony do jednej z białostockich restauracji, ale nie mam zielonego
pojęcia jak się nazywała, jak wyglądała, było
w niej bardzo, bardzo smaczne jedzenie, dosyć nowatorska kuchnia jak na Białystok.
Mam swoje ulubioną smażalnie w Jastarni
i Kołobrzegu. Zazwyczaj kiedy gdzieś jadę
to pytam i ludzie mi podsyłają nowe ciekawe

STA NOWCZO MOGĘ SI Ę
NA Z Y WAĆ J EDN Y M Z K RÓLI
STR EETF OODA I FA STF OODA ,
BO U W I ELBI A M U LICZ N E
J EDZ E N I E , U W I ELBI A M
ODW I EDZAĆ F OOD TR ACK I,
WSZ YSTK I EG O RODZA J U
L OK A L N E SZ Y BK I E ŻA RCI A.

miejsca. Lubię miejsca odważne, w których
się coś dzieje. Stanowczo mogę się nazywać
jednym z króli streetfooda i fastfooda, bo
uwielbiam uliczne jedzenie, uwielbiam odwiedzać foodtracki, wszystkiego rodzaju lokalne szybkie żarcia. To jest takie moje zboczenie totalne. Wolę dobrego streetfooda niż
dobrą restaurację.
A jest taki produkt, którego nigdy nie
chciałbyś spróbować albo ponownie nie
włożył do ust?

Próbowałem byczego członka, podobno
działa na potencję. Został przeze mnie wypluty i stanowczo stwierdzam, że żaden członek nie ma w moich ustach miejsca, jaki on
by nie był. Jadłem jaja z zalążkiem kaczym
i jest to też coś, czego już nigdy nie zjem.
W ogóle Chińczycy mają dużo dań, których
nigdy w życiu bym ponownie nie tknął. Nie
lubię robaków, nie rozumiem fenomenu ich
jedzenia i nie mam zamiaru korzystać z tych
darów ziemi. Nienawidzę mleczu rybnego,
na przykład ze śledzia, i tego też nie wezmę
do ust po raz drugi.
A najbardziej hardcorowe przeżycie
kulinarne?

Na pewno są to doświadczenia, które miałem
z Grzesiem Łapanowskim w czasie naszych
ciekawych podróży. Jedna była na Sri Lance,
kiedy poszliśmy szukać lokalesów, którzy
mieli nas nauczyć lokalnej kuchni, a skończyliśmy na pogrzebie podczas zakupów śmiesznych papierosków. Chyba najbardziej hardcorową sytuacją kulinarną w moim życiu było
wygranie przetargu kulinarnego w Kazachstanie w ramach promocji Polski Wschodniej.
Bardzo byliśmy z Grzesiem zadowoleni z tego
przetargu, dziwiliśmy się też, że tak mało
osób w nim startowało. Jak się okazało nie
było to bezpodstawne, ponieważ ta promocja
obejmowała dania, które były wypisane na
liście, czyli żurek, biała kiełbasa, babka ziemniaczana z kiełbasą i wszystkie rzeczy oparte
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na wieprzowinie. W kraju gdzie jest 95% muzułmanów nie
da się jej nigdzie kupić i nie można nic do niego wwieźć,
łącznie z drażami z lotniska. Mieliśmy mieć catering na
trzysta osób i pokazy kulinarne. Robiliśmy żurek na kiszonych ogórkach i wołowinie. To była największa abstrakcja
kulinarna mojego życia. To było przecudowne, do tej pory
to z Grzesiem wspominamy. Tam też miałem taką przygodę, że poszliśmy do lokalesów, z którymi poznał nas tata
Grześka. Pojechaliśmy z nimi do jurty przedyskutować
temat i zostaliśmy poczęstowani kamusem, czyli napojem
z sfermentowanego mleka z herbatą i alkoholem. Wylądowałem po nim w szpitalu na trzy dni i zostawiłem Grzesia
z tym problemem samego.
A jak twoje ego?

Bardzo przerośnięte, utrudnia życie mi, a szczególnie
moim bliskim. Nie ma co ściemniać, pycha i ego po prostu
mnie rozpieprzają. Staram się nad tym panować, ale jest
to bardzo trudne. Jedno, co jest jasne o kucharzach: każdy
uważa się za artystę, każdy jest najmądrzejszy i każdy jest
zarozumiałym, aroganckim egoistą. Choćby twierdzili,
że kochają opinie innych i że krytyka jest motywująca, to
tak naprawdę nic innego tak ich nie wkurza. O tym można
nie mówić, ale nic tak nie wkurza jak ktoś, kto przychodzi
i mówi, że kotlet, który dopracowywałeś przez tydzień, nie
jest taki jak powinien być. Wtedy to jest koniec świata.
Co pijesz, jeśli pijesz?

Wódka, tylko i wyłącznie. Moi wspólnicy terroryzują
mnie, abym przestał być alkoholikiem, ale w tej branży
jest to awykonalne.
Czy zdarzyło się zrobić jakiś kulinarny armagedon dla
upierdliwego gościa?

Moja ulubiona kategoria gościa to pozerzy przychodzący
na pierwszą randkę aby popisać się przed laską, choć nie
mają zielonego pojęcia o gastronomii. Jakiekolwiek wino
byś im podał, to zawsze jest z nasłonecznionego stoku, widać, że dojrzewające, bo ścieka po ściance, czyli bzdura totalna. Do tego udaje, że ten stek jest nie tak wysmażony jak
on zamówił. To są klienci, którzy są najgorsi. Tacy potrafią
pięć razy zwrócić danie na kuchnię i zrobić przy tym raban.
Nienawidzę takich klientów pod tytułem „proszę pana, ja
już w niejednym miejscu jadałem i wiem jak to się podaje”.
Na takich klientach jest oczywiście zemsta. Nigdy nikomu
nie pluję do talerza, nie smarczę i nie wkładam brudnych

J EDNO, C O J E S T JA S N E
O K UC H A R Z AC H:
K A Ż DY U WA Ż A S I Ę Z A
A RT YS T Ę, K A Ż DY J E S T
NA J M Ą DR Z E J S Z Y I K A Ż DY
J E S T Z A ROZ U M I A ŁY M,
A RO GA NC K I M E G OI S TĄ .

palców, bo uważam, że to po prostu jest głupota. Takie coś
jest bez sensu, bo on się nigdy nie dowie, że mu to zrobiłeś.
Jest bardziej wyszukana forma zabicia randkowicza – proszek do pieczenia wysypany na sałatkę lub danie posypane
pokruszonym i uprażonym korkiem od wina. Powoduje, że
bez kibla wytrzymasz jakieś piętnaście sekund, a potem
nie zejdziesz z niego przez pół godziny. I to jest piękne!
ENGLISH

SWEET REVENGE
If you do not work in gastronomy but you have watched some
programmes and you think that you know everything about the
business, we can ensure you: you know nothing. Fortunately,
nothing can hide from us. The “Fumenti” Culinary Academy
together with “Live&Travel” show the naked truth about the kitchen
from the inside.
TOMASZ JAKUBIAK – one of the most famous characters of
Polish gastronomy. Most often he looks into the pot in his
restaurant in Warsaw but he also has time for cooking before
camera and writing books.

When did your adventure in food industry begin?

It started when I was fourteen. My beginnings coincided
with the beginning of great apocalypse in the form of Magda Gessler who opened a restaurant in a tenement where
I lived. And in that tenement I started sitting in the window and looking what was happening. That is how I found
myself in food industry. My interest was so huge that chefs
from Spain or Robert Pawłowski from Warsaw noticed that
I am interested in it. Due to that fact they engaged me in
that kitchen and started to teach me the art of cooking.
Food and sex are inseparable. Have you ever had sex
at work?

I’ve managed to do it a few times. They are inseparable,
that’s a fact, but I prefer eating after sex to having sex
at work. Gastronomy is a tough business. When you are
alone after sixteen hours of work and it turns out that the
waiter is also alone, it’s hard not to couple somewhere in
the back.
Where do you eat? Which places in Poland are worth
recommending in your opinion?

I don’t have single restaurants which won my heart, I have
one in each city. They are special to me and I eat there if
I am in the particular place. Globally, I guess only McDonald’s is a restaurant in which I dine in the whole country.
And which places would you recommend? The places
which have captivated you recently.

Being in Sopot I recommend my beloved Thai Thai where
I still eat and I always try to come there for dinner even for
a while. When I’m in Warsaw I have restaurants like Pekin and Pekin Duck where they have great Chinese food.
There is Boscaiola where the Italian cuisine enraptures. In
Poznań I send everyone to Michał Kuter’s beautiful place,
A Nóż Widelec, which is one of the most fantastic places
in Poland. In Cracow they have Zazi, one of my favourite
restaurants. Eastern Poland is a bit more boring, but the
restaurant which surprised me in a very positive way is

S Ł O D K A Z E M S TA

including drops from the airport. We were to
provide the catering for three hundred people
and make cooking shows. We cooked sour rye
soup on pickles and beef. That was the biggest
culinary abstract of my life. It was absolutely
wonderful, we still reminisce about it with
Grześ. It was also there where I had an adventure: we went to the locals, Grześ’s father
acquainted us with them. We went to a yurt
with them and were treated with kamus,
a beverage made from fermented milk with
tea and alcohol. I was taken to hospital after
that for three days and I left Grześ alone with
the problem.
And what about your ego?

Very inflated, it makes my life and especially my loved ones’ lives difficult. It’s no use
hoodwinking, pride and ego are just fucking
me up. I am trying to control it but it’s very
tough. One thing is clear about cooks: each
considers himself an artist, each is the smartest and each is a conceited, arrogant egoist.
Even if they claim that they love opinions of
the others and the criticism motivates them,
there is nothing what bugs them more. It may
not be mentioned but there is nothing more
annoying than someone who comes and tells
you that the cutlet on which you’d worked for
a week is not what it should be.
What do you drink if you drink?

Vodka, pure and simple. My co-workers terrorise me to stop being an alcoholic but in this
business it’s impossible.
far east, in Białowieża, and it’s Restauracja
Carska. Lately I was invited to a restaurant in
Białystok but I have no idea how it’s called or
how it looks, but there was really, really tasty
food, quite innovative cuisine as for Białystok.
I have my favourite fish and chip shops in Jastarnia and Kołobrzeg. When I go somewhere,
I usually ask questions and people suggest
me new, interesting places. I like bold places
in which something is happening. I can definitely name myself one of the kings of street
food and fast food because I love street food,
I love visiting food trucks, any sort of local fast
food places. This is my total deviation. I prefer
a good street food to a good restaurant.
Is there any product which you wouldn’t like
to try or you don’t want to put it in your
mouth again?

I’ve tried a bull’s penis, it is said to boost sexual potency. I spat it out and I strongly claim
that my mouth is not a place for any penis,
whatever it would be. I ate eggs with duck embryos and that is something what I will never
eat again. Generally, the Chinese have a lot of
dishes which I would never try again. I don’t

like worms, I don’t understand the phenomenon of eating them and I’m not going to use
those gifts of soil. I hate fish milt, for instance,
from a herring, and I will never put it in my
mouth again.
What was your most hardcore culinary
experience?

For sure these are the experiences which
I had with Grześ Łapanowski during our interesting trips. One was in Sri Lanka when we
looked for the locals who would teach us the
local cuisine and we ended up at the funeral,
buying funny cigarettes. I suppose the most
hardcore culinary situation in my life was
winning a culinary call for bids in Kazakhstan
in order to promote eastern Poland. We were
very happy with that call for bids, we were also
surprised so few people took part in it. As it
turned out, it wasn’t unjustified because the
promotion covered the dishes written in a list,
so there were: sour rye soup, weisswurst,
potato babka with sausage, and all the other
dishes based on pork. In the country where
95% of people are Muslims you cannot buy it
anywhere, and you can’t bring anything in,

Have you ever made a culinary armaggedon
for a pesky guest?

To my favourite category of a guest belong poseurs who go on a first date to show off before
a chick, although they don’t know beans about
gastronomy. No matter what wine you serve,
it always comes from a sun-kissed slope, they
can see it’s matured because it goes down
the glass, so it’s a total bull. In addition, he
pretends that the steak is not cooked the way
he ordered. These are the customers who are
the worst. They can send the dish back five
times and make a lot of fuss about that. I hate
the customers acting like “sir, I have eaten
in many places and I know how it should be
served”. The revenge is taken on such customers. I never spit on someone’s plate, I don’t put
dirty fingers in it, because I think that’s stupid. It makes no sense because they will never
know you did that. There is a more sophisticated way of killing a dater: baking powder
sprinkled on a salad or a dish sprinkled with
crumbled and roasted cork. It causes that you
won’t survive without a toilet for more than fifteen seconds and you won’t get off it for half an
hour. And that’s beautiful!
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SZAMPAN

PIWNA 47 FOOD & WINE
ul. Piwna 47, Gdańsk
www.piwna47.pl

Możliwości stworzenia idealnej kompozycji szampana
z jedzeniem jest wiele. Ogólna zasada, jaką się kierujemy, to
dopasowanie smakowe. Do bardziej kwasowych szampanów
wybieramy cięższe dania, zaś do słodszych – słodkie. Oprócz
ostryg i innych owoców morza, w Piwnej 47 Food & Wine możecie spotkać się z zaskakującymi propozycjami. Do szampana świetnie pasować będzie bowiem... tatar ze śledzia lub
łososia. Można też wybrać grillowane ryby albo nieco tłustszy stek z tuńczyka. Delikatne penne w sosie śmietanowym
również zda egzamin. Poza tym mamy do wyboru niezliczone kombinacje świeżych sałat i owoców, jak na przykład truskawki. Pamiętajmy jednak, by były one lekko kwaśne.
Najlepszego połączenia można szukać na własną rękę
lub z pomocą wyspecjalizowanego kelnera. Jedno jest
pewne, taka kolacja to przyjemność, na którą warto sobie
pozwolić. W końcu żyje się tylko raz.
ENGLISH

CHAMPAGNE WITH SEAFOOD
In spring we do not need any special occasions to celebrate: the
weather itself encourages us to do it. Choose fresh seafood and
refreshing, refined champagne for dinner in Gdańsk. For best
sensations, Piwna 47 Food & Wine is worth visiting.

Z OWOCAMI MORZA
WIOSNĄ NIE POTRZEBUJEMY SPECJALNYCH OKAZJI DO
ŚWIĘTOWANIA – ZACHĘCA NAS DO TEGO SAMA AURA. BĘDĄC
W GDAŃSKU, NA KOLACJĘ WYBIERZCIE LEKKIE OWOCE MORZA
I ORZEŹWIAJĄCEGO, SZLACHETNEGO SZAMPANA. PO NAJLEPSZE
DOZNANIA WARTO UDAĆ SIĘ DO PIWNEJ 47 FOOD & WINE.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIE Tomasz Sagan

S

zampan uznawany jest za najbardziej ekskluzywny
alkohol świata. Aby wytworzyć jedną butelkę, tylko
i wyłącznie w jedynym regionie na świecie, francuskiej Szampanii, potrzeba co najmniej trzech lat drobiazgowej pracy. Gotowy produkt ma charakterystyczny,
kwaskowaty smak i powinien być przejrzysty – do tego
stopnia, że unosząc kieliszek w stronę światła, widzimy,
jak w płynie odbijają się refleksy. Musi mieć też śnieżnobiałą, delikatną pianę i drobniutkie bąbelki.
W Piwnej 47 Food & Wine znajdziecie cztery style
kultowych szampanów Besserat de Bellefon. Pierwszy,
to klasyczny biały, wytrawny z odmian chardonnay, pinot noir i pinot meunier. Drugi, „Blanc de Blancs”, czyli
biały z białych, wytwarzany w stu procentach ze szczepu chardonnay. Kolejny, różowy, jest wyjątkowy, ponieważ Szampania jest jedynym miejscem w Europie, gdzie
wino różowe można uzyskać poprzez kupażowanie wina
czerwonego z białym. Wreszcie mamy ten pochodzący
z najlepszych roczników.
Takie roczniki zdarzają się dwa-trzy na dekadę – tłumaczy Przemysław Bogdański, sommelier Piwnej 47 Food &
Wine. – My oferujemy urzekający rocznik 2002. – dodaje.

Champagne is considered the world's most exclusive alcohol. This is because to produce one bottle in only one
region of the world, the French Champagne, at least three
years of meticulous work is required. The finished product
has a characteristic acidulous taste and it should be clear
to the extent that one can see reflections in the liquid when
lifting a glass towards the light. It also needs to have snowwhite fragile froth and mignon bubbles.
In Piwna 47 Food & Wine restaurant you will find four
styles of cult Besserat de Bellefon champagne. The first is
classic white champagne made from chardonnay, pinot
noir, and pinot meunier grapes. The second, "Blanc de
Blancs", which means "white from whites", is made entirely from chardonnay grapes. The next, rosé champagne, is
special because Champagne is the only place in Europe
where rosé can be obtained by blending red and white
wine. Finally, there is champagne of best vintages.
"Such vintages happen twice or thrice a decade", explains Przemysław Bogdański, sommelier of Piwna 47
Food & Wine. "We offer you the champagne of alluring
2002 vintage", he adds.
There are a lot of possibilities to create a perfect combination of champagne and food. The general rule which
we follow is pairing of tastes. To sourer champagne we
choose heavier dishes, to sweeter, sweet. Besides oysters
and other seafood, in Piwna 47 Food & Wine you can experience surprising dishes. What will match the champagne perfectly is... herring or salmon tartare. You can
also select grilled fish or slightly fattier tuna steak. Delicate penne with cream sauce will also be great. Besides,
we have countless combinations of fresh salads and fruit,
for instance strawberries. However, one should remember
that they have to be a bit sour.
You can search for the best combination on your own
or with help of specialised waiter. One thing is certain:
such a dinner is a pleasure worth experiencing. After all,
we only live once.

HOTEL BRYZA RESORT&SPA
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Jurata, Międzymorze 2
recepcja@bryza.pl / www.bryza.pl
+48 58 6755100

KUCHNIA
KASZUBSKA
W WERSJI LIGHT

goście ze specjalnymi preferencjami żywieniowymi, jak na
przykład chorzy na celiakię, znajdą dla siebie specjalne dania, odpowiednio oznaczone w karcie.
A między posiłkami warto pożywić się orzeźwiającym,
świeżo wyciskanym sokiem lub koktajlem warzywnym.
Szeroki wybór można znaleźć w urokliwej kawiarni hotelu
z widokiem na morze.
ENGLISH

LIGHT VERSION OF KASHUBIAN CUISINE
CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ TRADYCYJNĄ POLSKĄ KUCHNIĘ
Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA?
OKAZUJE SIĘ, ŻE TAK. W RESTAURACJI HOTELU BRYZA
RESORT & SPA W JURACIE REGIONALNĄ KUCHNIĘ
POMORZA MOŻNA SKOSZTOWAĆ W LEKKIEJ ODSŁONIE.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Źródło: Mat. Prasowe

Z

a jakość żywności w tym jednym z najbardziej
renomowanych ośrodków wypoczynkowych nad
polskim morzem odpowiada Szef Kuchni Bartosz
Budnik, jeden z założycieli ruchu Slow Food Polska. Jako
rodowity Kaszub jest przywiązany do tradycji kulinarnej
swojego regionu. Rodzinne sekrety przetwarza w pełnej pomysłów głowie, czego efekty możemy podziwiać i smakować. Podstawą filozofii kuchni Bryzy są świeże, sezonowe
produkty od lokalnych dostawców. Szef Kuchni jest wielkim miłośnikiem ryb zatokowych, naturalnie wędzonych,
czy też świeżych miodów z pasieki i olejów z pierwszego tłoczenia. Z takich właśnie drobiazgów składa się prawdziwie
zdrowa kuchnia.
Popisową potrawą Bartosza Budnika jest kawior ze
ślimaka. Inny, ukochany przez Gości delikates, to polędwica z łososia bałtyckiego kandyzowana na miodzie lipowym i soli himalajskiej. W kuchni Hotelu Bryza Resort &
SPA znajdziemy bowiem również międzynarodowe motywy, często spotykane w klasycznej kuchni europejskiej.
Jednak tym, co najważniejsze w kuchni Bartosza Budnika,
są produkty, które od wieków goszczą na naszych stołach.
To racjonalne żywienie, gdzie wszystko, podane z umiarem, korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Oczywiście

Can you combine traditional Polish cuisine with the latest trends
in healthy nutrition? Yes, you can. In the restaurant of Hotel
Bryza Resort & Spa in Jurata you can taste the light version of
Pomeranian regional cuisine.

The person responsible for the quality of food in this, one
of the most reputable resorts by the Polish sea is chef Bartosz Budnik, one of the founders of the Slow Food Poland
movement. As a native Kashubian, he is attached to the
culinary tradition of the region. In his head full of ideas he
transforms family secrets, and we can admire and taste
its effects. The basis of Bryza’s philosophy is using fresh,
seasonal products from local producers. The chef is very
fond of bay fish, naturally smoke-dried fish as well as fresh
honey from the apiary and first-pressed oils. These are the
details of which healthy cuisine consists.
Bartek Budnik’s spectacular dish is snail caviar. Another delicacy adored by our guests is candy Baltic salmon loin on lime honey and Himalayan salt. In the kitchen
of Hotel Bryza Resort & SPA we can also find international motifs which are often present in classic European
cuisine. However, what is the most important in Bartosz
Budnik’s kitchen is the products which have been served
on our tables for ages. It is rational nutrition in which
everything, served in moderation, is beneficial for our
health. Of course, guests with special dietary preferences, for instance suffering from coeliac disease, will find
special dishes for themselves marked in the menu.
And between the meals it is nice to energise oneself
with refreshing, freshly squeezed juice or vegetable
cocktail. A wide variety of drinks can be found in the hotel’s charming café with the view of the sea.
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Bonerów 33, 42-440 Podzamcze, Ogrodzieniec
www.poziom 511 .com

POZIOM 511
DESIGN HOTEL
& SPA

„JESTEŚMY TUTAJ JAK
NOMADOWIE, KTÓRZY
ZBUDOWALI SWÓJ NAMIOT
I NIEDŁUGO SIĘ STĄD
PRZENIOSĄ. A TE SKAŁY
Z NASZEJ, LUDZKIEJ
PERSPEKTYWY BĘDĄ TUTAJ
NIEMAL ZAWSZE. TEN
OBIEKT JEST NA CHWILĘ.”
– TOMASZ WUCZYŃSKI,
GRUPA PLUS ARCHITEKCI.
TEKST Kajetan Kusina

ZDJĘCIA Źródło: Mat. Prasowe

NATURA, DESIGN, SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA to kameralny obiekt ukryty w sercu Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Ulokowany
jest na szczycie najwyższego wzniesienia Jury, pośród zieleni i wapiennych skał, 300 metrów od imponujących ruin
Zamku Ogrodzienieckiego, do którego prowadzi ścieżka
przez skalną szczelinę na hotelowej polanie. Grupa wysokiej zieleni kryjąca szczyt wzgórza stanowi naturalną
izolację od świata zewnętrznego, nadając hotelowi w pełni kameralny, niespieszny charakter. Tutaj design hołdujący prostym formom i funkcjonalności został zamknięty
w przestronnych wnętrzach osłoniętych szklaną fasadą.
Prostotę formy łagodzi natura wnikająca do środka przez

liczne przeszklenia oraz wkomponowana w bryłę hotelu
wapienna skała, która wdziera się do hotelowej restauracji
i stanowi naturalną ścianę w strefie saun. Otwarcie basenu na krajobraz pozwala grać naturalnemu światłu na tafli
wody, przenosząc tym samym pory dnia i roku do wnętrza.

511 MEDI SPA
Jest to miejsce, w którym jakość i perfekcja idą w parze
z pełnym relaksem, odprężeniem i dogłębną troską o urodę. Atmosferę spokoju i wytchnienia dopełniają nienachalne wnętrza i bliskość naturalnych ostańców. 511 MEDI
SPA zaprasza do świata innowacyjnych zabiegów na twarz
i ciało, opartych na wiodących markach kosmetycznych,

POZIOM 511 DE SIGN HOTEL & SPA

P O Z I O M 511 D E S I G N H O T E L
& S PA T O K A M E R A L N Y
O B I E K T U K RY T Y W S E RC U
J U RY K R A KOW S KO –
C Z Ę S T O C H OW S K I E J.
takich jak Ericson Laboratoire. Kompleksowość oferty zabiegów podkreślają także
urządzenia najnowszej technologii Maximus
TriLipo i Oxy Geneo. 511 MEDI SPA to nie tylko relaks i profesjonalna pielęgnacja, ale również skuteczne zabiegi medycyny estetycznej.

są różne wydarzenia kulturalne na świeżym powietrzu: kameralne koncerty na
żywo, warsztaty kulinarne, plenerowe kino
letnie.

511 BAR & RESTAURANT

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA

Hotelowa restauracja prowadzona przez Oliwię Bernady (uczestniczka VI edycji TOP
CHEF Polska) przyrządza dania pełne smaków i aromatów, oparte na lokalnych produktach z pobliskich hodowli, farm i łowisk.
Zdecydowany, bezpośredni smak i wyjątkowa jakość potraw są bezsprzeczne. Cykliczne
7-daniowe kolacje degustacyjne autorstwa
Oliwii połączone z koncertami na żywo są
tego najlepszym świadectwem.

“We are like Nomads who have built their tent and
will move soon. And, from our human perspective,
these rocks will be here almost forever. The
hotel is here for a glimpse of time.” – Tomasz
Wuczyński, Grupa Plus Architekci.

AKTYWNIE
POZIOM 511 jest doskonałą bazą wypadową
dla rowerzystów i biegaczy. W regionie nie
brakuje oznakowanych tras – od łatwych,
o charakterze rekreacyjnym, przez umiarkowanie trudne, po wymagające bardzo dobrej
kondycji i techniki, jak choćby liczący niemal 200 km Jurajski Szlak Rowerowy Orlich
Gniazd. Najbardziej popularną formą aktywności na Jurze jest jednak wspinaczka skałkowa – goście mogą spróbować swych sił np. na
skałkach przy hotelu.

LENIWIE
Hotelowa polana przy skałach kusi zielenią,
błogą ciszą, leżakami i błękitem nieba. Latem w weekendowe wieczory realizowane

ENGLISH

NATURE, DESIGN, SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA is a cosy
facility hidden in the heart of Krakow-Czestochowa Highland. It is situated on the top
of the highest hill of the Polish Jura, among
green trees and limestone rocks. Located only 300 metres away from the hotel,
there are impressive ruins of the Ogrodzieniec Castle, which you can reach following
a path that leads through a pass between
rocks on the hotel glade. The vegetation
surrounding the top of the hill shelters the
hotel from the outside world and renders it
cosy and peaceful. Spacious interiors, characterised by simple forms and functionality, are embosomed in a glass facade. The
simplicity of form is softened by the nature
brought in from the outside through numerous windows as well as by a limestone rock
bursting into the hotel restaurant. Incorporated into the design of the hotel, the rock
is a natural wall in the sauna zone. With the

sun glittering on the water and a view of the
landscape, the swimming pool changes together with seasons of the year and the time
of the day.

511 MEDI SPA
Is a place where high quality and perfection
go together with full relaxation and balance
to mind, body, and soul. Soothing surroundings create an atmosphere of comfort and
relaxation. 511 MEDIA SPA invites you to the
world of innovative treatments for face and
body with leading cosmetic brands, such
as Ericson Laboratoire. Our complex offer
also includes treatments with the use of cutting-edge new generation technology equipment – Maximus TriLipo and Oxy Geneo.
511 MEDIA SPA is not only relaxation and
professional care, but also effective aesthetic medicine treatments.

511 BAR & RESTAURANT
The hotel restaurant managed by Oliwia
Bernady (a contestant of the TOP CHEF Poland 6th Edition) offers exquisite meals prepared with local products from local farms
and fisheries. Distinctive and rich tastes and
high quality of dishes are unquestionable.
Oliwia’s cyclical degustation seven-course
dinners with live music prove this point.

ACTIVE
POZIOM 511 is a perfect location for cycling

and running. In the area, there are a number
of trails ranging from easy and recreational
paths to quite hard and challenging ones,
such as almost 200km long Jurassic Cycle
Trail of the Eagles which requires both cycling skills as well as physical fitness. Nevertheless, the most popular activity here is
rock climbing – guests can try their hand at
climbing the rocks near the hotel.

IDLE
The hotel glade beckons with peace and quiet,
the blue sky, and lawn chairs. In the summer
weekend evenings, various cultural events
are organised here: live concerts, cooking
classes, and an outdoor cinema
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DOBRY
C Z Y ZŁY ?

WSZYSTKIM, KTÓRYM SPRZYJA LOS.
ILUSTRACJE Łukasz Szostak

MARCIN
GŁUSZEK
Właściciel i główny plantator
w firmie Plantacja Wizerunku. Uprawia
działania PR, pisze scenariusze oraz
opowiadania z lokowaniem produktów.

B

yłem sam, ale nie mylcie tego z samotnością. Najlepiej czułem się w swoim
towarzystwie. Owszem, dla pewnej
higieny psychicznej incydentalnie pojawiały
się w moim grafiku piwo, kawa, kolacja w towarzystwie drugiej pary oczu. Trzymanie dystansu było rozmyślne, wynikało z wybranego
sposobu na życie. Żadna współczesna partnerka nie zaakceptowałaby przecież gościa, który
posiada ponad miliard na koncie i nie przeznacza ich na shopping ukochanej, drinki na prawie bezludnej wyspie, czy małe błyskotki zdobiące uszy i inne części kobiecego ciała. Nie
znalazłbym też takiej, która z częstotliwością

karabinu nie zadawałaby mi pytań o to, skąd
mam forsę, czy od dawna itp. Kumple też uważaliby, że powinienem sponsorować rajdy po
modnych kazachskich stepach czy miasteczkach dzikiego rozpustnego Meksyku. Dodatkowo tym, którym robiłem to co uznałem za
słuszne, nikt nie mógłby już pomóc.
Mieszkałem wszędzie i nigdzie. Już dawno
zapomniałem, jak mam na imię i nazwisko.
W skrytkach rozsianych w bankach, które
były takimi tylko z nazwy, leżało sobie kilkanaście paszportów, zdublowanych – jedne
z wyglądem tradycyjnym, kolejne z przypisanym do niego wzorcem, opalenizny, zarostu,
długości włosów, określonego stylu ciuchów
a nawet akcentu językowego. Przezorny zawsze ubezpieczony – wziąłem sobie to pierwsze hasło nowożytnej polskiej reklamy do serca. Obecnie przywiało mnie do miasta, które
zburzyło Mur Berliński. Wynająłem małe
mieszkanie w centrum. Modne przeszklenia
okien patrzyły na niewielkie przedwojenne
domki z wąskimi uliczkami i – co typowe
– dużymi ogrodami. Tak, kiedyś pojęcia wartości ziemi były inne, najpierw kierowano się
poczuciem przestrzeni mieszkańców. Jednak
rozumiałem współczesnych budowniczych –
mieli zarząd, radę nadzorczą i konieczność
osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z inwestycji. Ci, którzy piszą w internecie, że na
współczesnych osiedlach jest ciasno, niech

kupią sami wielkie parcele i stawiają na nich
jeden budynek, przecież nikt im nie broni.
Jak jest tutaj, miałem się dopiero przekonać.
Rozpocząłem swoje polowanie. Nie jest łatwo
wybrać ofiarę. Zawsze musiałem być w pełni
przekonany, że to ta osoba. Zdjęcia, włamania do systemu głośnomówiącego w aucie,
przeglądanie poczty elektronicznej, to zawsze
było raczej po niż przed. Najpierw ufałem
swojej intuicji i po prostu wypijałem ogromne
ilości kawy, aby słuchać i podsłuchiwać tych,
którym miało się wydarzyć to, co konieczne.
Kwartał, na którym zamieszkałem, był wręcz
stworzony do moich celów. Ilość lokali gastronomicznych na tak stosunkowo młodym
osiedlu była porażająca. W wielu siedzieli ludzie i znów znakomicie – byli w każdym wieku
i zdążyłem się zorientować, że reprezentowali
różne profesje. W ciągu lat praktyki, niczym
pies po węchu potrafiący określić, czy ślad
pod drzewem zostawił wróg lub przyjaciel, byłem w stanie w ciągu maksymalnie kwadransa
ustalić po ubraniu branżę, widełki zarobków,
a czasem i profesję ofiary. W pierwszej knajpce zjadłem smaczny lunch, ale poza tym bez
wyników. Nawet nie było sensu montować mikrofonów przy stolikach. Popatrzyłem i wiedziałem, to nie ci. Może po dłuższej obserwacji
mógłbym kogoś wybrać, ale te rozmowy... Siadłem blisko dużego stołu krawaciarzy – średni lub wyższy management, na 1oo procent
nie prezesi ani właściciele. Tymi ostatnimi
zresztą nigdy nie będą, tematem przewodnim
były taktyczne sojusze w korporacji, sprawy
romansów pani z księgowości z synem top
klienta, mycie własnych pojazdów na konto
służbowych i takie tam pierdoły korporacyjne. Zupełnie nie mój cel. Przetransferowałem
się dalej. Przegoniłem niechcący z przepraszającą miną kaczki, które w pobliskim stawie
najwyraźniej czuły się nie gorzej niż w Parku
Oliwskim, choć do klimatu tego ostatniego
jeszcze tam trochę brakowało. Usiadłem w kolejnym gastro przybytku, w cieniu starych
kasztanów. Jako że pozostałe stoliki były wolne, zadecydowałem przygotować sobie teren.
Pod każdym na najstarszy klej świata – ślinę
– przykleiłem mikrofon wykonany w Izraelu w firmie mojego przyjaciela. Z zewnątrz
przypominał pół centymetrowy kartonowy
krążek, nie potrzebował baterii, a po uruchomieniu w ciągu 2-3 godzin sam odklejał się
od dołu stolika, zawsze kończąc swój żywot
w mokrej szmacie obsługi. W ucho włożyłem
słuchawkę podłączoną do zwykłego smartfona, na którym słuchałem szumu pobliskich
liści w oczekiwaniu na pierwsze rozmowy.
Pierwsza para: „piękni czterdziestoletni” –
pomyślałem parafrazując Agnieszkę Osiecką.
W przeciwieństwie do oryginału, w którym są
„szpetni”, ci byli naprawdę ładni. Wychuchani. Czuć było od nich fosę, ale nie nachalnie.

ZDARZENIA I OSOBY
przedstawione w opowiadaniu są
fikcyjne i nie mają żadnej zbieżności
z rzeczywistością.

Żadnych wielkich metek, wzorów na torebkach, zero
ostentacji. „W tej kwestii robimy się europejscy” – pomyślałem. Zaczęli dyskusję o firmie męża, jak to kosi konkurencję. – Mam skarbie – perorował – takie środki, że mogę
ten lokal utrzymywać i 5 lat na minusie. Ta, jak jej, aaa Ewa
Beksa – tak, Beksa – to się dopiero poryczy jak jej sprzątnę
lokal sprzed nosa. Podsłuchałem, jak się zwierzała w biurze
komercjalizacji, że ma na na czynsz, na kaucję, ale jest jakiś problem z wystrojem, wiesz, wyposażeniem, trzeba
wyłożyć na towar, pracowników. – Kociu, nie bądź złośliwy
– napominała piękna żonka – młodzi też chcą żyć, a ciiichooo sza, może ktoś nas usłyszeć. – I co zrobi heh, heh, ty
już się nie martw – mężyk klepnął ją poufale w śliczny wytrenowany zadek.Rozkoszna adrenalina popłynęła. Wartki strumyk od głowy do stóp, a może w przeciwną stronę.
W takich chwilach, moja ekstaza przewyższała wszystkie
dodane razem uniesienia mojego życia. Obrałem cel. Już
witałem się z gąską.
Wróciłem do mojego apartamentu. Robiłem już to tyle
razy. Rutyna. Wyrzuty sumienia – brak. Spakowałem paczkę z pięknym zapachem, trochę papieru, w ruch poszła
folia strecz. Całość umieściłem w nieprzemakalnej torbie
zbudowanej z unikalnego materiału kombinezonu nurków,
szabrowników okrętów z II wojny światowej. Wcześniej
łatwo namierzyłem Ewę Beksę. Portale społecznościowe
spowodowały, że nawet nie musiałem sięgać do dawnych
znajomości. Najpierw porwałem Beksę senior. Grzecznie
siedziała z kneblem z czystej tetrowej pieluszki w wygłuszonym niewielkim busie, który opatrzyłem napisem i logo
gazowni. Wcześniej przy pobliskim stawie zamontowałem
swoją kamerę, identyczną do osiedlowych. Beksa junior
odebrała już po pierwszym sygnale. Nie zdziwiło mnie to,
ponieważ wyświetlił się numer jej matki. Przekazałem jej
sucho moje żądania, potem pozostało mi tylko patrzeć.
Była głęboka noc. Wyostrzyłem kamerę na podczerwień. Beksa junior najpierw schyliła się i sięgnęła pod niewielki pomost na stawie. Wyciągnęła piankę do nurkowania w swoim rozmiarze S, który wcześniej na podstawie
jej facebookowego profilu łatwo ustaliłem. Miała zaciętą
minę, pod którą skrywało się szczere przerażenie. Włożyła swój nowy uniform, bacznie przyglądając się kamerom.
„Spokojnie Bekso” – chciałem powiedzieć. ”Oprócz mojej,
inne przekazują obraz z wcześniejszej nocy”. Założyła gogle i zniknęła pod wodą. Widziałem jak kilka razy wypływa
i znów nurkuje, jak zrozpaczony ptak szukający pożywienia. Nagle woda wystrzeliła krwistą czerwienią – wiedziałem, że się udało. Podwodna raca zadziałała. Wypłynęła
z paczką na powierzchnię. Według mojego wskazania oddzwoniła do mnie w trybie video konferencji. Położyła telefon na jednym z głazów stawu, żeby mógł ją dobrze widzieć.
„Masz?” – zapytałem. „Mam” – odpowiedziała. „Więc
otwórz przesyłkę i czytaj mój list”. „Dobrze” – zasiorbała
noskiem i przeczytała:
„Wykonałaś zadanie. Zuch babka, zmień nazwisko,
bo Beksa już do ciebie nie pasuje. W paczce masz piękne
pachnący milion złotych polskich. Krajowych, po prostu.
Idź jutro i wykup swój wymarzony lokal. Właśnie dostałaś
spadek – w papierach jest czarno na białym. Podatek do
skarbówki już odprowadziłem. Nie kłopocz się tym. Dobrego wieczoru.
PS:Mama czeka na ciebie pod domem. Chyba potrzebne wam piwo – możecie się rozluźnić. Pozdrawiam.

D O B R Y C Z Y Z ŁY ?

ENGLISH

GOOD OR EVIL?
To all whom fortune favours

I was alone but don’t confuse it with loneliness. I felt best
in my company. Of course, beer, coffee, dinner in the company of a second pair of eyes incidentally appeared in my
schedule, for the purpose of mental hygiene. Keeping distance was aforethought, it resulted from the chosen way of
life. For no contemporary partner would accept a guy who
has over a billion on his account and he does not spend it
for his lady’s shopping, drinks on an almost deserted island
or small trinkets decorating ears and other parts of a woman’s body. Neither would I find the one who wouldn’t, with
a frequency of a machine gun, keep asking questions from
where I have money, for how long etc. My mates would also
think that I should sponsor some journeys through fashionable Kazakh steppes or towns of wild, dissolute Mexico. In
addition to that, no one could help those to whom I did what
I considered right.
I have lived everywhere and nowhere. I forgot what is
my name and surname long ago. In safety boxes scattered
in banks, which were them only by their name, there were
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several passports, duplicated; some with traditional look,
some with assigned model of height, suntan, facial hair,
hair length, fixed style of clothing, and even accent. Better
safe than sorry; I took to heart this slogan of the first modern Polish commercial.
And now I was dragged into the city which demolished
the Berlin Wall. I have rented a small flat in the centre.
Trendy glazing faced small pre-war houses with narrow
streets and, what is typical, big gardens. Yes, back in the
days the concept of the value of land was different, residents’ sense of space used to be the most important. On
the other hand, I could understand modern builders; they
had the management board, the supervisory board, and
the need to achieve the return on investment. Those who
write on the Internet that modern housing estates are
cramped are free to buy a big parcel and raise one building
on it. I was still to find out how it is here.
I began my hunt. It is not easy to choose a victim. I always had to be sure that this was the person. Photos, breaking into a car’s hands-free system, going through electronic mail; this always happened rather after than before. At
the first place, I trusted my intuition and I just drank huge
amounts of coffee in order to listen and eavesdrop those to
whom the necessary was to happen.
A parcel where I lived was perfect for my objectives.
For such a young housing estate, the number of restaurants was striking. People sat there, and again I could perfectly see their different age and, as I could realise, various
professions. During years of practice, like a dog which can
smell whether the trace near a tree was left by an enemy or
a friend, in maximum fifteen minutes was I able to determine the victim’s trade, salary brackets, and sometimes
even the profession, all based on their clothing.
In the first eatery I had a tasty lunch, but no results.
It was pointless to mount microphones by the tables.
I looked and I knew those people are not them. Maybe
I could choose someone after a longer observation, but
those conversations… I sat near the men in grey flannel
suits; middle or upper management, certainly not chairmen or owners. And they will never be the latters as the
main topics of their conversation concerned tactical alliances within a corporation, accountant’s affairs with a top
client’s son, washing company cars at own cost and other
corporative rubbish. Not my objective at all. I transferred
myself further.
I scared ducks away unintentionally, with a sorry face;
in a pond nearby they seemed to feel as good as in the Oliwa Park, although this place still lacked such atmosphere.
I sat in the next eating place in the shade of old horse
chestnuts. Other tables were empty so I decided to prepare
the ground. Using the world’s oldest glue, saliva, to each table I attached a microphone produced by my friend’s company in Israel. It resembled a 0.5 cm cardboard circle, it
didn’t need battery, and after 2-3 hours it unstacked from
the bottom of the table and ended its life in a stuff member’s wet rag.
In my ear I put an earphone connected to a simple
smartphone from which I was listening to the sound of
leaves as I was waiting for the first conversations. The first
couple; “beautiful forty-year-olds” have I thought, paraphrasing Agnieszka Osiecka. In contrast with the original song, in which they are ugly, they looked really nice.

Pampered. One could see they were wealthy, but not immodestly. No big labels or patterns on the bags, no ostentation. “In such terms we’re becoming European”, I thought.
They started discussion about the husband’s company and
how it is cornering the market.
“Darling, I have”, he speechified, “such funds that I can
maintain this place for even 5 years in the red. That, whatshername, oh, Ewa Beksa, yeah, Beksa, is going to cry
when I’ll beat her to the premises. I eavesdropped, as she
was confessing in the department of commercialization,
that she has the money for rent and deposit but there are
some problems with decoration, you know, furnishings.
One must have money for merchandise, workers.
“Honey-bunny, don’t be mean”, his beautiful wifey exhorted him. “Young people want to live, too, but shhhh,
someone can hear us.”
“And what will they do, ha ha, don’t worry.” The husby
cosily slapped her pretty, trained booty.
Delightful adrenaline flowed. Rapid stream from head
to feet, or maybe the other way round. In such moments
my ecstasy towered over all raptures in my life combined.
I set my goal. Almost there but not quite.
I came back to my apartment. I have done it so many
times. Routine. Guilty conscience: none. I put beautiful
smell in a parcel and wrapped it with paper and stretch
film. I placed it in a waterproof bag made of the unique material of diving suits used by the 2nd World War ship looters. Earlier, I had easily tracked Ewa Beksa. Thanks to social media I didn’t even have to ask my old friends for help.
First, I kidnapped Beksa senior. She was sitting politely in
a small soundproof bus, on which I put the name and logo
of a gasworks, with a gag made of clean cloth diaper in her
mouth. Before that I had mounted my camera, identical to
those on housing estates, by the pond nearby. Beksa junior
answered the call after the first signal. I was not surprised
because her mother’s number displayed. I stated my demands drily and I could only watch.
It was late at night. I focused the thermographic
camera. Beksa junior reached under a little landing on
the pond. She took out her wetsuit in size S which I had
easily determined, basing on her Facebook profile. She
had a fierce face under which fright was concealed. She
put on her new uniform. “Easy, Beksa”, I wanted to say.
“Except mine, other cameras transmit the picture from
the previous night.” She put on goggles and disappeared
beneath the water. I saw her surface and dive again a few
times, like a distraught bird looking for food. Suddenly the
water turned bloody red and I knew that the underwater
flare worked. She came out of water with a parcel. As I ordered, she video called me. She put the phone on one of
the pond’s rocks so that I could hear her well. “Do you have
it?”, I asked. “Yes”, she replied. “So open the parcel and
read my letter.” “Okay.” She snuffled and read:
“You have completed the task. Brave girl. Change your
surname because Beksa doesn’t suit you anymore. In the
parcel you have a beautifully smelling million Polish zlotys. Domestic, you know. Go and buy your dreamful premises tomorrow. You have just received inheritance, everything’s in black and white. I have already paid the tax, so
don’t bother. Have a nice evening.
PS Mum’s waiting for you in front of the house. I guess
you need some beer, you can relax. All the best.

SAN MARCO
Ul. Długa 4, 80-827 Gdańsk
gdansk.sanmarcoristorante.pl
tel: +48 515 370 038

PERCHE NO
Władysława IV 11A, 81-353 Gdynia
gdynia.sanmarcoristorante.pl
tel: +48 508 923 350

SAN MARCO I PERCHE NO

SAN MARCO
I PERCHE NO
TEKST Kajetan Kusina

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

M

arzysz o prawdziwej włoskiej kuchni, ale Italia
jest za daleko? Nic bardziej mylnego – wystarczy wybrać się do Gdańska, gdzie znajduje się
San Marco Ristorante e Pizzeria, lub Gdyni, do restauracji Perche No. Dania włoskiej kuchni przygotowane
w rodzinnej atmosferze z użyciem tylko najlepszych produktów sprawią, że poczujesz promienie słońca niezależnie od pory roku. Sprawimy, że jedzenie, wino i czas
spędzony z bliskimi staną się najcenniejszymi chwilami
w Waszym życiu.
ENGLISH

SAN MARCO AND PERCHE NO

Have you dreamt of real Italian cuisine but Italy is too far?
Nothing could be more wrong: just visit Gdańsk's San Marco Ristorante e Pizzeria or Gdynia, Perche No restaurant.
Dishes of Italian cuisine prepared in family atmosphere
with the use of best products will make you feel the rays of
sunlight, regardless the season of the year. We will make
food, wine and time spent with your loved ones become
the most precious moments of your life.

FELIETON / COLUMN

Z ORZEŁKIEM

NA PIERSI
SPORT ŁĄCZY, UCZY I ROZWIJA. SPORT PRZEJAWIA
SIĘ RÓWNIEŻ W DUMIE I PATRIOTYZMIE. KTO
Z NAS NIE CZUJE RADOŚCI, KIEDY WIDZI NA
PODIUM REPREZENTANTA WŁASNEGO KRAJU?

krótki konflikt zbrojny, w którym życie straciło około 2
tys. osób. My jednak skupimy się na tych pozytywnych
emocjach.
Niebawem we Francji zaczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2016. Jak zawsze, kiedy w imprezie tej rangi gra nasz drużyna, na drogach pojawią się
auta z flagami, w pubach pełno będzie kibiców dopingujących Biało-Czerwonych. Nie inaczej na stadionach.
Wiem, że ja będę wśród dopingujących, i pewnie większość z Państwa także. I to jest właśnie prawdziwa siła
sportu – jednoczymy się jako kibice i jako Polacy. Biedni
czy bogaci, niscy czy wysocy, pesymiści czy optymiści.
Nieistotne! Na ten krótki czas wszyscy jesteśmy jedną
drużyną – pragniemy zwycięstwa chłopaków (lub dziewczyn) w biało-czerwonych koszulkach z orzełkiem na
piersi. Biało-Czerwoni, do boju!!!
ENGLISH

WITH THE EAGLE ON THE CHEST
Sport unites, teaches and develops. Sport is also present in pride
and patriotism. Who doesn’t feel joy when they see their national
representative on the podium?

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

J

eszcze kilka metrów, kilka sekund, kilka kilogramów,
jedna bramka albo punkt... Zwycięstwo, a wkrótce po
nim Mazurek Dąbrowskiego. Co w takiej chwili myśli
sportowiec? Czy cokolwiek myśli? A może po prostu emocje biorą górę i chce mu się jednocześnie płakać, śmiać
i skakać z radości?
Tak, emocje, jakie towarzyszą takiej chwili są absolutnie nieporównywalne z żadnym innym doświadczeniem. Stojąc na podium, myślałem nie tylko o zwycięstwie i medalu, ale także, a może przede wszystkim,
o Polsce i Polakach. Czułem się zawsze reprezentantem
swoich rodaków i swojego kraju. Wiedziałem, że mam
wpływ na ich emocje. Często radość, czasem smutek
z porażki. Przeżywam to, kiedy oglądałem występy innych polskich sportowców w rozmaitych dyscyplinach.
Nie ma znaczenia – żeglarstwo, piłka nożna czy boks.
Kibice w Polsce są tak samo dumni. To ich krajan stoi
na podium. To polski hymn słychać. To flaga ich kraju
wędruje najwyżej.
Trudno się chyba nie zgodzić, że mało która dziedzina tak jednoczy narody i wyzwala tak niesamowity
potencjał patriotyczny, jak właśnie sport. To, oprócz
jego wcześniej omówionych przeze mnie walorów, kolejny jego ogromny atut. Sport potrafi budzić tak wielkie
emocje, że ludzie są w stanie popełniać przez niego samobójstwa lub inicjować wojny. Tak, tak. Przykładem
tego ostatniego niech będzie tzw. „wojna futbolowa”
pomiędzy Salwadorem a Hondurasem w 1969 roku, kiedy to po przegranym przez Honduras meczu wybuchł

Just a few more metres, a few more seconds, a few more
kilograms, one goal or one point… Victory and “Dąbrowski’s Mazurka” shortly afterwards. What are the sportsmen
thinking at such moments? Are they thinking at all? Or
maybe emotions take over and they simultaneously want
to cry and leap of joy?
Yes, the emotions present at that time are absolutely
incomparable to any other experience. Standing on the
podium I was thinking not only about victory and the
medal, but also, or maybe mostly, about Poland and the
Poles. I have always considered myself a representative
of my compatriots and my country. I knew that I could affect their emotions. Often it was joy, sometimes sadness
caused by a loss. I experience that when I watch Polish
sportsmen in various disciplines, no matter what they are:
sailing, football, or boxing. Polish supporters are equally
proud. It is their countryman who is standing on the podium. It is the flag of their country which goes to the top.
It cannot be argued that there are not many domains
which unite the nations and prompt amazing patriotic potential as much as sport. Besides the virtues which I discussed, this is its next advantage. Sport can rise such enormous emotions that it makes people commit suicides or
initiate the wars. Yes, the example of the latter may be the
so-called “Football War” between Salvador and Honduras
in 1969 when the Honduras’ loss caused the outbreak of
a military conflict with about 2 thousand victims. However, we are going to focus on positive emotions.
Soon the 2016 UEFA European Championship begins.
As usual, when our national team takes part in such an
event, cars with flags appear on the streets and in pubs
there will be a lot of fans cheering our side. The same at the
stadiums. I know I will be supporting and I guess that most
of you also. And that is the real strength of sport: we unite as
fans and the Poles. Poor or rich, short or tall, pessimists or
optimists, we desire boys (or girls) in white and red jerseys
with the eagle on the chest to win. Come on, Poland!!!

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA NA SCENĘ

PRZEZ DZIURKĘ
OD KLUCZA
NA SCENĘ
Z JEDNEJ STRONY FILM, TEATR I TELEWIZJA. Z DRUGIEJ OPERA,
PIOSENKA CZY GRY KOMPUTEROWE. ANNA JANIK DOTYKA
RÓŻNYCH DZIEDZIN AKTORSTWA. WSZYSTKO PO TO, BY SKŁONIĆ
ZARÓWNO WIDZA, JAK I SIEBIE DO ZADAWANIA PYTAŃ.
TEKST Jacek Górecki

ZDJĘCIA Monika Szałek

MAKE - UP Anna Chopard"d

STYLIZACJE Monica Nera / www.monicanera.com, Agi Jansen Design / www. agijensen.com
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Pamiętasz jakiś obraz z dzieciństwa, film czy spektakl,
który spowodował, że zapragnęłaś zmierzyć się
z zawodem aktora?

Tak, tak, pamiętam, i to jak! Mam czternaście lat, jestem
na próbie w teatrze amatorskim, wiesz, takie patetyczne
jakieś, pensjonarskie deklamacje, jak na akademii szkolnej. Stawiam więc te pierwsze kroki, ale bez przekonania.
I któregoś dnia wychodzę z małej salki z próby i słyszę
przez drzwi na dużej scenie muzykę. Nie mam biletu, spektakl już trwa, zaglądam przez dziurkę od klucza, żeby coś
zobaczyć, ale ledwo co widać, przytykam ucho, żeby lepiej
słyszeć i coraz bardziej mnie to, co tam na scenie, zaczyna
kręcić. Rozglądam się, nie ma bileterek, naciskam klamkę
i po cichu wchodzę, jak złodziej do obcego mieszkania, i na
stojąco pod ścianą oglądam. Coraz bardziej i bardziej zafascynowana. Jak Alicja w Krainie Czarów. To był występ
gościnny, ,,Aj waj, czyli historie z cynamonem”, trochę
kabaret, trochę teatr, taki literacki cymes na motywach
kultury żydowskiej. I od tego dnia wiedziałem, że scena to
będzie mój żywioł.
SPECJALNE
PODZIĘKOWANIA
dla restauracji Plażowa
ul. Wybrzeże Szczecińskie 1,
Warszawa. za udostępnienie
miejsca na potrzeby
sesji zdjęciowej.

Aktorstwo wybrałaś sama, a drogą muzyczną pewnie
poprowadzili cię rodzice?

Właściwie to nie miałam wyboru. Rodzice zaprowadzili
mnie do szkoły muzycznej w wieku lat pięciu. Przez ponad rok stukałam w klawisze fortepianu, później mama
zapisała mnie na zajęcie w klasie skrzypiec. Pamiętam

te męczarnię ćwiczeń, te tortury, udrękę, żeby dojść
w końcu do tego upragnionego wow! Syzyfowe prace,
już prawie na górze i z powrotem na dół. Zabrakło mi wytrwałości i wzięłam z nimi rozwód, choć miłość została.
A nuty czytam do dziś i po dłuższej przymiarce zagrałabym. Ale już nie tak, że bawiłabym się dźwiękami grając
koncert Bacha, jak kiedyś.
Pamiętasz swój pierwszy występ przed wielką
publicznością?

Przegląd szkół muzycznych, trzy miesiące przygotowań
i pełna sala ludzi. Panika totalna, ze strachu trzęsły mi się
kolana, ale się udało.
Czy po latach obcowania ze sceną i publicznością dzisiaj
jest ci łatwiej opanować tremę?

Ona jest w sumie zawsze przed samym wejściem na deski
lub przed kamerę, a znika, ulatnia się w trakcie grania.
Trwa dłużej, kiedy jesteś niepewny, kiedy sam wiesz,
czujesz, masz świadomość własnych braków. Tego, że
mógłbyś zrobić to lepiej, gdybyś miał więcej czasu na opracowanie zadanej ci postaci. Pomaga bardzo przychylność
widowni, jej reakcja, a nie tak, że gada dziad do obrazu,
a on do niego ani razu. Występowałam na przykład na
krakowskim Kazimierzu, śpiewałam razem z zespołem
w języku hebrajskim, raz w tygodniu przez dwa lata. Na
początku trema była, jasne, nie znasz języka i musisz śpiewać z głowy. Przed gośćmi z Niemiec, Francji, Izraela. Byli
do mnie tak przyjaźnie nastawieni, że zaczęłam się coraz
pewniej czuć, tak pewnie, że wkrótce sama zaczęłam się tą
muzyką i śpiewaniem bawić.
Miałaś okazję współpracować już z wieloma twórcami,
uznanymi nazwiskami, jak i debiutami. Czy młoda osoba
wchodząc do zgranego już zespołu odczuwa niechęć od
innych, czy raczej jest wyciągana pomocna dłoń?

Raz niechęć, taka, że aż zimno, raz ciepła, serdeczna, pomocna dłoń. Mam zazwyczaj szczęście. No i udaje mi się
pracować z doświadczonymi aktorami, od których dużo
mogę się jeszcze nauczyć.
A jak wyglądała twoja droga do najbardziej
wymarzonego dla aktorów miejsca, czyli Teatru
Wielkiego?

Zaczęła się od castingu. Dostałam zaproszenie od mojego
agenta na przesłuchanie do opery „Zamek Sinobrodego”.
Na sali około czterdziestu dziewczyn i Mariusz Treliński
jako jednoosobowe jury. Główne zadanie takie, że musisz
być ze wszystkimi na scenie jednym organizmem, czyli
ukrywasz swoją indywidualność, a jednocześnie robisz
wszystko, żeby być jednak zauważonym. Czyli wiesz,
schowaj się, ale tak, żeby było cię widać.
Tobie się udało.

Myślałam, że przepadłam, ale nie, dostałam się do ostatniego etapu przesłuchań. Po czym dyrektor mi podziękował. Odpadłam. Dopiero tydzień później dostałam telefon
z Teatru Wielkiego, że wchodzę do obsady.
Mimo młodego wieku zdobyłaś już doświadczenie
na wielu płaszczyznach aktorstwa. Od serialu, filmu,
piosenki, aż do opery. Gdzie czujesz się najlepiej?

PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA NA SCENĘ

Zawsze chciałam skakać na tym drzewie
sztuki po różnych gałęziach. Jak taka wiewiórka. Tak jak mówisz, film, teatr, piosenka, opera lub serial. Teraz doszły mi dwie zupełnie nowe rzeczy, dubbing i audiobooki,
które produkuję sama. I jeszcze podkładałam też ruch do gier, między innymi do „Nitro Nation”, którą produkował Platige Image. To zupełnie inne szufladki, mam obawy,
nigdy tego nie robiłam, ale może właśnie
dlatego to mnie nęci, czemu miałabym nie
spróbować czegoś nowego? Sama się zastanawiam… Chyba jest tak, że jedno miejsce
to nie dla mnie. Że lubię się przesiadać, co
drugi dzień z jednego środka lokomocji na
zupełnie inny.
A czy przyjęłabyś propozycję, która
byłaby niezgodna z twoimi przekonaniami
religijnymi, społecznymi, politycznymi?

Zależy od poziomu scenariusza, idei, projektu. Jestem otwarta. Kreuję, buduję po prostu
postać, przecież to nie ja sama, mnie od niej
trzeba odkleić.
A czym zatem jest dla ciebie aktorstwo na
tym etapie, na którym dziś jesteś?

To ciągła podróż. Podróż wzdłuż siebie i w poprzek, we wszystkich możliwych kierunkach,
po wszystkich najciekawszych przestrzeniach. Podróż, która fizycznie wykańcza,
a psychicznie buzuje, rozpiera cię energia. To
odkrywanie zakamarków, o których nawet
nie wiesz, że je w sobie masz. Zdarza mi się

LU BI Ę N I E T Y L KO A NA L I Z OWAĆ
P O S TAC I E D O Z AGR A N I A , LU BI Ę
T EŻ ROZ K Ł A DAĆ NA C Z Y N N I K I
PI ERWS Z E S I EBI E SA M Ą .
czasami, że schodzę ze sceny po spektaklu
i czuję jakiś dziwny rodzaj niepokoju, taki,
jakiego wcześniej nie znałam. I jakimś pogrzebaczem grzebię w tych moich własnych
rozpalonych emocjach.
Z drugiej strony to przekleństwo.

Nie, dlaczego? Lubię nie tylko analizować
postacie do zagrania, lubię też rozkładać na
czynniki pierwsze siebie samą. Przyglądać
się im, poznać się z nimi, a potem układać
swoją całość z powrotem, wtedy jestem bardziej spójna. To taka psychiczna samolustracja, polecam i kłaniam się!
ENGLISH

ONTO THE STAGE THROUGH
A KEYHOLE
On the one hand: film, theatre and television. On
the other: opera, song or computer games. Anna
Janik has touched various domains of acting in
order to encourage both a spectator and herself
to ask questions.

Do you remember any picture from
your childhood, a film or a performance,
which caused a desire to challenge with
a profession of actress?

Yes, I do, I do so well! I am fourteen years
old, I am at the rehearsal in an amateur theatre, you know, some kind of turgid youthful
recitations, as on a school academy. I’m taking my first steps, but rather half-heartedly.
And one day I get out of a small rehearsal room
and I can hear the music coming from a large
stage through the door. I don’t have a ticket,
the show is already on, I take a look through
a keyhole to see something, but I can barely
see, I put my ear close in order to hear better, and I am more and more turned on by
what is going on the stage. I look around ,
there are no doormen, I press the handle
down and get in silently, like a thief to a flat,
and I watch the show standing by the wall.
More and more fascinated. Like Alice in
Wonderland. It was a guest performance,
“Aj waj, czyli historie z cynamonem”, some
cabaret, some theatre, a literary mix based

106–107

LUDZIE / PEOPLE

on the motifs of Jewish culture. And since
that day I have known that the stage is going
to be my element.
You have chosen acting yourself and I guess
your parents guided you in the musical way?

Actually, I had no choice. Parents brought
me to a music school when I was five. For
over a year I hit the piano’s keys, then mum
enrolled me to violin classes. I remember
this torment, torture, agony on the way to
desired wow! A Sisyphean task, almost on the
top, and back down. I lacked persistence and
I divorced violin, though, love stayed. I read
notes even these days and I would manage to
play after longer preparations, but not in the
way that I played with sounds, playing a Bach
concert, like I used to do.
Do you remember your first performance for
a big audience?

Music Schools Contest, three months of preparations and a hall full of people. Total panic,
my knees were shaking in fear, but I did it.
Is it easier to overcome stage fright after
years of communing with stage and
audience?

After all, stage fright appears just before entering the stage or a camera and it fades away
during playing. It lasts longer when you are
uncertain, when you know, feel and are aware
of own shortcomings. When you are aware that
you could do better if you had had more time to
work on your character. What helps a lot is the
audience’s favour, their reaction, so you don’t
feel like talking to a brick wall. I performed with
the band in Kazimierz (Cracow), I sang in Hebrew once a week for two years. At first, there
was stage fright: you don’t know the language
and you have to sing from memory. In front of
guests from Germany, France, Israel. There so
friendly towards me that I started to feel more
and more confident; so confident that I started
playing with that music and singing.
You had the opportunity to work with
a lot of authors: renowned names as well
as debutants. Does a young person who
joins already integrated band experience
reluctance or are they given a helping hand?

Sometimes there is reluctance that makes you
shiver, sometimes warm, welcoming, helping
hand. I am usually lucky. And I work with experienced actors from whom I can still learn a lot.
And how was your way to the actors’
paradise, the Grand Theatre?

It began with a casting. I got an invitation
from my agent for an audition to “Bluebird’s
Castle”. In the hall there were about forty girls
and Mariusz Treliński as a one-man jury. The

main task was to make one organism with everyone on stage, so you conceal your individuality and at the same time you do everything
to be noticed. You know: hide, but be visible.
You succeeded.

I thought I failed, but no, I got into the last
stage of auditions. The theatre manager
didn’t accept me. I went out. It wasn’t until
a week later when I received a phone call from
the Grand Theatre that I got into the cast.
Despite young age you have already gained
the experience on many fields of acting.
From TV series, film, song to opera. Where
do you feel best?

I have always wanted to jump on various
branches of the tree called acting. Like
a squirrel. Just as you said: film, theatre,
song, opera or TV series. Now two more
things appeared, dubbing and audiobooks,
which I produce on my own. I also match
moves in games, including “Nitro Nation”
produced by Platige Image. These are completely different labels, but maybe that is why
it lures me; why shouldn’t I try something
new? I am pondering myself… I guess staying in one place is not for me. I like changing
means of transport every two days.

And would you agree on a proposition
which is contrary to your religious beliefs
or social and political views?

It depends on the quality of script, idea,
project. I am open. I create, build a character, it’s not me, I shall be separated from it.
So what does acting mean to you at the
present stage?

It is a permanent journey. Journey along and
across yourself, in all possible directions,
through all most interesting spaces. Physically exhausting and psychically bursting
journey, you burst with energy. It is discovering parts of yourself about which you have
not known. From time to time I get off the
stage and I feel some kind of weird anxiety,
such anxiety I had not known before. And
I grope in my own burning emotions with
some kind of a fire iron.
On the other hand, it is a curse.

No, why? I like not only analysing the characters which I am going to play, but also
disassembling my own self. I like to look
at those parts, get to know each other, and
then put myself into whole, then I am more
consistent. It is a kind of psychic vetting,
I recommend it and bow!
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ŚWIAT
JEST PIĘKNY.
POPATRZ.

PORTUGALSKI PISARZ JOSE SARMAGO MAWIAŁ, ŻE KAŻDY MA TAKI ŚWIAT,
JAKI WIDZĄ JEGO OCZY. SWOJĄ LITERATURĄ Z PEWNOŚCIĄ CZYNIŁ ŚWIAT
CIEKAWSZYM. CARL ZEISS WYBRAŁ INNĄ DROGĘ. W TROSCE O SZCZEGÓŁY
POSTANOWIŁ ŚWIAT UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYM. W TYM ROKU MIJA 200.
ROCZNICA JEGO URODZIN. CZEGO UDAŁO SIĘ MU DOKONAĆ DLA LUDZKOŚCI?
TEKST Anna Nazarowicz

W

szystko zaczęło się w 1846 roku. Wiedza i bogate doświadczenie pozwoliły 30-letniemu wówczas mechanikowi Carlowi Zeissowi na otwarcie w Jenie warsztatu optyki i mechaniki precyzyjnej.
Dzięki wyjątkowej dokładności oraz precyzji wykonania
urządzeń pana Carla popyt na nie w latach 50-tych XIX
wieku systematycznie wzrastał. Sekret sukcesu tkwił
w produkcji opartej na odkryciach naukowych, za którymi stał fizyk, matematyk oraz wspólnik Ernest Abbe.
Jego niezwykłe odkrycia w dziedzinie optyki przyczyniły się do sukcesu i zdobycia renomy na całym świecie.
Mimo upływu lat firma ZEISS jest nadal pionierem innowacyjnych technologii i jednym ze światowych liderów w dziedzinie optyki i elektrotechniki. Wynalezienie
powłoki antyrefleksyjnej i opatentowanie procesu jej
nakładania na soczewki okularowe pozwoliło wypłynąć firmie na międzynarodowe wody. Dziś mija 170 lat
istnienia firmy założonej przez Carla Zeissa. Owocami

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Ś W I AT J E S T P I Ę K N Y. P O PAT R Z .

OWO C A M I C I Ę Ż K I E J P R AC Y S Ą
P R E C Y Z JA W Y KO N A N I A ,
I M P O N U JĄC A O F E RTA O R A Z
P O K A Ź N E G RO N O K L I E N T ÓW
N A C A ŁY M Ś W I E C I E , K T Ó R E N I E
P R Z E S TA J E S I Ę RO Z R A S TAĆ .

ciężkiej pracy są precyzja wykonania, imponująca oferta oraz pokaźne grono klientów na całym świecie, które nie przestaje
się rozrastać.
Przeprowadzane badania pokazują, że co
sekundę dwie osoby decydują się na zakup
soczewek niemieckiego producenta, sygnowanych logo rozpoznawalnym na całym świecie i świadczącym o najwyższej jakości widzenia. Redukcja odblasków oraz ochrona przed
szkodliwym dla oka światłem niebieskim to
argumenty, którym ciężko się oprzeć.
Owocem zaawansowanych badań ruchu
gałek ocznych w Instytucie Techniki Motoryzacyjnej w Stuttgarcie są soczewki firmy ZEISS – DriveSafe. Przeznaczone są do
codziennego użytkowania, a jednocześnie
zapewniają komfort i bezpieczeństwo jazdy

samochodem poprzez lepsze widzenie nocą,
o zmierzchu czy podczas deszczu. Redukują
również irytujące odblaski samochodów jadących z naprzeciwka aż do 64%. Bezpieczna
jazda nabiera z ich użyciem zupełnie nowego
znaczenia. To jedyne tego rodzaju soczewki
okularowe dostępne na rynku.
Marka ZEISS posiada również ofertę zaawansowanych soczewek progresywnych
soczewek dla osób wykorzystujących w życiu urządzenia cyfrowe, soczewki do pracy
biurowej i wiele, wiele innych soczewek
okularowych.
Dopełnieniem najwyższej jakości soczewek okularowych są wyjątkowe oprawki. To
dzięki ich konstrukcji soczewki są utrzymywane bardzo precyzyjnie przed oczami, zawsze w tym samym miejscu. Od 2015 roku

ZEISS oferuje kolekcję luksusowych opra-

wek wykonanych z tytanu oraz beta-tytanu,
który zaczął podbijać świat w latach 50-tych
i 60-tych XX wieku. To właśnie wtedy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, zdając sobie sprawę z potęgi tytanu, rozpoczął
jego magazynowanie przez cały okres zimnej wojny. Surowiec ten jest niezwykle lekki
i odporny na zniszczenia. O jego zastosowaniu w produkcji oprawek zaważył również
fakt, że jest hipoalergiczny oraz przyjazny
dla skóry. Na równi z materiałem niezwykle
istotna jest jednak jakość wykonania. Dlatego do budowy oprawek zostało zastosowane
rozwiązanie rodem z lotnictwa, w postaci
śrubek znajdujących się w zawiasach. Tzw.
„gwiazdki” posiadają specyficzny kształt
gwintu, który, podobnie jak w samolotach,
ma zapobiegać powstawaniu luzów oraz samoistnemu wykręcaniu się z konstrukcji
oprawy. Co ważne, oprawki wykonane z tego
materiału dostosowują się do anatomii twarzy użytkownika, a jednocześnie pozostają
odporne na odkształcenia. Bogactwo wzorów w ofercie wynika z uwzględnienia kątów,
szerokości i wysokości nasady oprawy w zależności od kształtu nosa. Oprawki zapewniają również idealne utrzymanie soczewki
zawsze w tej samej pozycji. Dlatego też motto
firmy ZEISS nie mogło brzmieć inaczej, niż
„Kiedy nagle dostrzegasz coś, czego nie widziałeś wcześniej”.
Dziś ZEISS to znacznie więcej, niż tylko soczewki do okularów. To innowacyjne rozwiązania w medycynie, półprzewodniki, systemy
pomiarowe w samolotach, turbiny wiatrowe.
Są to również soczewki do aparatów fotograficznych, które znajdziemy w smartfonach.
To właśnie za pomocą obiektywów, które
powstały przy udziale marki ZEISS, udało
się uzyskać czystość obrazu w filmie „Władca Pierścieni”.
Jak kochać to księcia, jak kraść to miliony. A jak dbać o siebie, to tylko z pomocą
najlepszych. Pan Carl Zeiss z pewnością był
jednym z nich.
ENGLISH

THE WORLD IS BEAUTIFUL. LOOK.
A Portugese writer Jose Sarmago used to say that
everyone has such world as they see through their
eyes. His literature undoubtedly made the world
a more interesting place. Carl Zeiss chose another
way. With concern about details, he decided to
make the world more beautiful. This year, we
celebrate the 200th anniversary of his birthday.
What did he do for the mankind?

It all began in 1846. Knowledge and vast experience allowed a mechanic Carl Zeiss, who
was then 30 years old, to open a workshop of
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optics and precision mechanics in the city of Jena. Thanks
to exceptional precision and maximal accuracy of the devices produced by Mr. Carl, the demand for them in the
1850s was on a constant rise. The key to success was in the
production based on scientific discoveries of a physicist,
mathematician and Mr. Carl’s business partner Ernest
Abbe. His extraordinary discoveries in the field of optics
contributed to the success and the worldwide esteem.
Despite the passage of time, the ZEISS company remains
a pioneer of innovative technologies and one of the world’s
leaders in the area of optics and electrical engineering.
The invention of anti-reflective coating and patenting the
process of its application onto glasses lenses allowed the
company to enter the international market. This year we
celebrate 170th anniversary of the company founded by
Carl Zeiss. The fruits of his hard work are the precision
of production, an impressively wide offer, as well as considerable and constantly growing group of customers all
over the world.
Research shows that every second two people decide
on buying glasses of the German producer, each pair with
a logo that is recognizable throughout the world and that
is a sign of the highest quality of vision. The reduction of
reflexes and protection from the harmful blue light are arguments that are hard to confute.

Advanced research on eyeball movements in the Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines
in Stuttgart gave birth to lenses produced by the ZEISS
company – DriveSafe. They are meant for everyday use,
and at the same time, they ensure the comfort and safety
of driving though enhancing the vision at night, after dusk
or during rain. They also reduce the irritating reflexes of
cars coming from ahead to 64%. With them, driving safety
acquires an entirely new meaning. They are the only lenses of this type available on the market.
The ZEISS mark has also an offer of advanced progressive lenses, lenses for people using digital appliances, lenses for office work and many, many more.
In addition to the highest quality lenses, a true icing on
the cake are exceptional frames. Thanks to their unique
construction, lenses are held in a precise position in front
of the eyes, always in the same place. Since 2015, ZEISS
offers a collection of luxurious frames made of titanium
and beta-titanium which started to conquer the world in
the 1950s and 1960s. It was then that the United States
Department of Defense, realizing the power of titanium,
started to store it during the entire period of the Cold War.
This natural resource is exceptionally light and resistant
to damage.
Its use in the production of frames was also determined
by the fact that it is hypoallergenic and skin-friendly. As
important as the material, however, is the quality of production. That is why a solution from aviation was put to use
– screws located in hinges. The so-called stars have a specific shape of thread, which, just like in airplanes, is meant
to prevent the creation of loose spaces or spontaneous
unscrewing from the construction of the frame. What is
important, frames made of this material adapt to the anatomy of the face, and yet remain resistant to deformation.
Richness of models included in the offer stems from the
consideration of angles, width and height of the frame’s
base, depending on the shape of the nose. What is more,
frames ensure the perfect support for lenses so that they
always remain in the same position. This is why the motto
of the ZEISS company couldn’t be other than “When you
suddenly notice something you haven’t before.”
Today, ZEISS is much more than just glasses lenses. It
is also innovative solutions in medicine, semiconductors,
measuring systems in airplanes, and wind turbines. It’s
also camera lenses which we can find in smartphones. After all, it is thanks to camera lenses created with the help
of the ZEISS company that the image of The Lord of the
Rings could achieve maximum sharpness.
If you love, love a prince, if you steal, steal millions.
And if you care about yourself, do it with the help of the
best of the best. Mr. Carl Zeiss was certainly one of them.
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PROJEKTUJĘ NA ADRENALINIE

PROJEKTUJĘ

NA ADRENALINIE
NIE WIEDZIELIŚMY JAK WYGLĄDA, BO UMÓWILIŚMY SIĘ NA WYWIAD TELEFONICZNIE.
ZDJĘCIA TO ZDJĘCIA, ALE W DOBIE PHOTOSHOPA I TAK NIKT NIE PRZYPOMINA
SAMEGO SIEBIE. W PEWNEJ CHWILI W DRZWIACH KAWIARNI STANĘŁA ATRAKCYJNA
DZIEWCZYNA. BURZA LOKÓW NA GŁOWIE, MOTOCYKLOWY KASK POD PACHĄ.
TWARZE WSZYSTKICH ZWRÓCIŁY SIĘ W JEJ KIERUNKU. NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI.
TO MUSI BYĆ ONA – GOSIA STROJEK: PROJEKTANTKA, KIEROWCA MOTORU
CROSSOWEGO, MISTRZYNI POLSKI W WAKESURFIE W JEDNEJ OSOBIE.
TEKST Aleksandra Paulska

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

MIEJSCE Atelier Dominiki Rostockiej, Grzybowska 6/10, Warszawa.

M

oda to jej pasja, życie i źródło inspiracji. Wszystkie kreacje tworzone przez Gosię Strojek są dynamiczne, nowatorskie i bezkompromisowe.
W wyjątkowy sposób łączy ze sobą prostotę i elegancję,
ale też nie boi się wyznaczać odważnych kierunków w modzie. Motywem przewodnim jej twórczości jest umiejętne
łączenie funkcjonalności z ekstrawagancją. Doskonałemu
krawiectwu towarzyszy dbałość o dobór dobrych jakościowo materiałów.
Twoje kolekcje można znaleźć w prestiżowych
magazynach modowych w Polsce – od „Harper's
Bazaar” i „Elle” przez „Hot Moda”, „Avanti”, „Claudię” po
magazyny raczej dla panów, jak „CKM”. Strach otworzyć
lodówkę, bo wszędzie twoje nazwisko.

(śmiech) Jako projektant szanuję pracę ludzi z pism modowych i wysiłek, jaki wkładają, by zdjęcia wyglądały
idealnie. Ci, którzy tego nie rozumieją, wypadają z rynku.
Moda to praca zespołowa. Tu nie ma miejsca dla zapatrzonych w siebie indywidualistów.
Udało ci się także namówić do współpracy stylistów
pracujących dla programów telewizyjnych i gwiazd.
W powszechnej opinii tego typu działania kosztują
majątek, a ty jesteś młodą projektantką.

Stylistów traktuję partnersko, a oni to doceniają. Owocem
tego jest fakt, że moje kolekcje gościły w wielu cenionych
programach: „The Voice of Poland”, „You Can Dance”,
„Pytaniu na Śniadanie”. A ubrania nosiły takie gwiazdy,
jak: Marika, Anna Wędzikowska, Paulina Sykut-Jerzyna,
Patricia Kazadi, Paulina Krupińska, Ilona Felicjańska,
Marcelina Zawadzka czy blogerka Maffashion.
Znane nazwiska, dobre tytuły prasowe. To sporo jak na
projektantkę, która na rynku modowym jest na dobrą
sprawę od 4 lat.

Dopiero się rozkręcam (śmiech). Oczywiście żartuję.
Miarą sukcesu jest dla mnie to, że na ulicach Warszawy
widzę osoby ubrane w rzeczy, które zaprojektowałam.
Utwierdza mnie to w przekonaniu, że znalazłam miejsce dla mojej marki i konsekwentnie wypełniam je nowościami.
Większość młodych projektantów wytrzymuje jedynie
rok na rynku mody w Polsce. Jak udało ci się przetrwać
ten kryzysowy moment?

Problemem początkujących osób w branży jest ślepe powielanie cudzych pomysłów przy jednoczesnym porównywaniu się i stresowaniu lawinowo rosnącą liczbą projektantów. Moją dewizą jest robić swoje i nie patrzeć na innych.
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Projektujesz ubrania, ostatnio otworzyłaś też swoje
atelier na Powiślu w Warszawie. Wybacz, że powiem
wprost, ale wiadomo, że aby je utrzymać musisz mieć
w głowie nie tylko twórcze pomysły, ale też wiedzę
i umiejętności biznesowe.

Dzielisz swoją markę na dwie główne linie. Elegancką
„GS” Gosia Strojek i streetwearową „STR”. Na dodatek
obie dedykowane są kobietom i mężczyznom. Nie jest
to częste zjawisko u rozwijających się marek, by od
razu realizować się na tylu polach.

Zręczność w obu sferach to dziś warunek konieczny
marki modowej. Moda to biznes, a projektant to wymagający zawód. W dłuższej perspektywie liczy się rezultat
finansowy.

Nie idę na łatwiznę, przez co mam cztery razy tyle roboty (śmiech). Moje ubrania są dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia, którzy idąc do pracy albo szykując się
na wielkie wyjście wybiorą dla siebie coś z eleganckiej
linii „GS”. Po pracy wskoczą z kolei w wygodniejszy strój
sygnowany logiem „STR”.

Zawsze marzyłaś o tym, by zostać właśnie
projektantką?

Moda towarzyszy mi od zawsze. W końcu nazwisko zobowiązuje (śmiech). Stylizowanie mam we krwi, a konstrukcji i szycia nauczyłam się na specjalistycznych
kursach.
Czym jest dla ciebie dobrze zaprojektowane ubranie?

Ubranie musi nie tylko dostarczać wrażeń estetycznych, ale też być funkcjonalne i wygodne. Musi ubierać,
nie przebierać. Wydobywać atuty, a mankamenty umiejętnie ukryć.
I tu właśnie zaczyna się sztuka szycia?

Tak. Cały jego sens. Nie ma ludzi brzydkich. Są tylko nieumiejętnie ubrani.

Kim są twoi klienci? Jak byś ich zdefiniowała?

Jeśli chodzi o kobiety – są nimi mieszkanki większych
aglomeracji, które śledzą trendy, ale nie trzymają się ich
kurczowo, tylko twórczo je wykorzystują. Łączą, żonglują, bawią się modą. Z kolei mężczyźni mają w sobie
nonszalancki luz, ale jednak wolą łączyć go konwencją.
Łączy ich jeden mianownik – uprawiają sport.
Podobnie jak ty. Chyba nie ma dyscypliny sportu,
w której byś się nie spróbowała.

Moda i sport to dwie moje największe pasje. Projektuję
na adrenalinie. Potrzebuję też sportów ekstremalnych.
Wiosna i jesień to idealny moment ma motocross. Zimą
uprawiam snowboard, a latem wszystkie możliwe sporty
wodne – najczęściej wakesurf.
W tej ostatniej dziedzinie zdobyłaś tytuł Mistrzyni
Polski. Zawsze realizujesz plan maksimum?

Tę dyscyplinę zaczęłam uprawiać stosunkowo późno
i nagle okazało się, że jestem jedną z najlepszych. Utworzyłam grupę szkoleniową „Ladies on board” i teraz
sama prowadzę zajęcia.
Wracając do projektowania: jakie są twoje plany na
najbliższą przyszłość?

Chciałabym mocniej zaistnieć na rynku polskim i rozwinąć sieć sprzedaży. Odważnie myślę też o Londynie, Paryżu i Nowym Jorku. Wierzę, że zrealizuję oba
plany.
ENGLISH

M O DA I S P O RT T O
DW I E M O J E N A J W I Ę K S Z E
PA S J E . P RO J E K T U J Ę
NA A DR ENA LI N IE.
P O T R Z E B U J Ę T E Ż S P O RT ÓW
E K S T R E M A L N YC H .

We didn’t know how she looks because we scheduled the
interview by phone. Photos are photos but in the age of
Photoshop no one looks like themselves. At one point, an
attractive girl stood at the door of the café. Mass of curly
hair, a motorbike helmet under her arm. All faces turned
towards her. There was no doubt. It must be her, Gosia Strojek:
designer, cross-motorbike driver, Polish Wakesurfing Champion
in one person.

Fashion is her life, passion, and source of inspiration.
All clothes created by Gosia Strojek are dynamic, novel, and uncompromising. She extraordinarily connects
simplicity with elegance and she isn’t afraid to set new
directions in fashion. The leitmotif of her creations is
skilful connection of functionality and eccentricity. Excellent tailoring is accompanied by careful selection of
good quality materials.

ZDJĘCIA: PIOTR TUORA (1), PIOTR KOPEC (2).

I DESIGN ON ADRENALINE RUSH

PROJEKTUJĘ NA ADRENALINIE

Your collections can be found in
prestigious fashion magazines in Poland,
from “Harper’s Bazaar” and Elle through
“Hot Moda”, “Avanti” or “Claudia” to
magazines created rather for men, like
“CKM”. The woods are full of your name.

(Laughs) As a designer, I respect people
working in fashion magazines and the effort to make the photos look perfect. Those
who don’t understand it go out of business.
Fashion is teamwork. There is no place for
navel-gazing mavericks.
You managed to encourage stylists who
work for TV programmes and stars to work
with you. In common belief such efforts
cost an arm and a leg, and you are a young
designer.

I treat stylists as partners, and they appreciate it. The fruit of this fact is that my collections were present in well-thought-of programmes: “The Voice of Poland”, “You Can
Dance”, “Pytanie na Śniadanie”. And the
clothes were worn by celebrities like: Marika, Anna Wędzikowska, Paulina Sykut-Jerzyna, Patricia Kazadi, Paulina Krupińska,
Ilona Felicjańska, Marcelina Zawadzka or
Maffashion, a blogger.
Renowned names, good press titles. It’s
much for a designer who has virtually been
present on the fashion market for 4 years.

I’m just getting started. (Laughs) Of course,
I’m joking. For me, the measure of success
is seeing people on the streets of Warsaw,
who are wearing clothes which I designed.
It ensures me that I have found a right place
for my brand and I consequently fill it with
something new.
The majority of young designers stands
only a year on the Polish fashion market.
How did you manage to survive that
critical moment?

Beginner’s problem in the fashion industry is
that they insensately copy the ideas of others
and at the same time they compare themselves to each other and get stressed with
dramatically increasing number of designers.
My philosophy is to do my own thing and don’t
look at the others.
You design clothes, you have opened you
own atelier in Powiśle in Warsaw recently.
Pardon putting this straight, but it is
known that you need not only creative
ideas, but also knowledge and business
skills to afford them.

Ability in both areas is a must in a fashion
brand. Fashion is business, and designer is
a demanding profession. In the long term
the financial result matters.

Have you always dreamt of becoming
a designer?

Who are your clients? How would you
define them?

Fashion has always accompanied me. My
surname obliges. (Laughs) (in Polish “Strojek” means “a small outfit”) Stylization is in
my blood and I have learned to construct
and saw during specialised courses.

In terms of women, they are residents of big
agglomerations, who keep up with latest
trends but instead of clinging to them, they
use them creatively. Men, on the other hand,
have nonchalant ease but they’d rather connect it with the convention. They have one
common denominator: they do sports.

For you, what is a well-designed piece of
clothing?

Clothing not only has to give positive aesthetic impression but also be functional
and comfortable. It has to dress, not dress
up. It has to expose strengths and hide
flaws.
And that’s where the art of sewing
begins?

Yes All its sense. There are no ugly people,
just badly dressed.
You divide your brand into two main lines:
elegant “GS” Gosia Strojek and streetwear
“STR”. What is more, both lines are
dedicated to women and men. Pursuing in
many fields isn’t a frequent phenomenon
among developing brands.

I’m not cutting corners and that’s why
I have for times as much work. (Laughs)
My clothes are for people with active lifestyle, who would choose something from
the elegant “GS” line for work or for special occasions, and after work they dress
in more comfortable clothes signed with
the “STR” logo.

Just like you. I guess there isn’t any sport
discipline which you haven’t tried.

Fashion and sport are my two greatest passions. I design on adrenaline rush. I also
need extreme sports. Spring and autumn
are perfect for motocross. In winter I snowboard and in summer I do all possible water
sports, mostly wakesurf.
In the latter you won the Champion of
Poland title. Do you always implement the
maximum plan?

I started to practise this sport rather late
and suddenly it turned out that I am one
of the best. I have created the “Ladies on
board” training group and now I conduct
classes myself.
Coming back to designing: what are your
plans for the near future?

I would like to build up my presence on the
Polish fashion market and develop sales
network. I’m also seriously thinking about
London, Paris, and New York. I believe I’ll
achieve both plans.
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MODELKA / MODEL:

MAKIJAŻ / MAKE-UP:

STYLIZACJA / STYLING:

Edyta Bartkiewicz
(edytabartkiewicz.com)

Patrycja / Specto

Justyna Polkowska

Gosia Strojek

WŁOSY / HAIR

PRODUKCJA /
PRODUCTION:
LHCG

Atelier Dominiki Rostockiej,
Grzybowska 6/10, Warszawa

Mateusz Mojsak /
Mojsak Hair

MIEJSCE / PLACE:

C R Y S TA L
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FELIETON / COLUMN

KULT
CIAŁA
SYTUACJA Z POZORU NIEGROŹNA. KAŻDY MA PRAWO MYŚLEĆ
JAK CHCE, MÓWIĆ CO CHCE, NA TYM POLEGA DEMOKRACJA. ALE
WOBEC PEWNYCH HISTORII NIE PRZECHODZI SIĘ OBOJĘTNIE.

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

J

est późny wieczór, rozmowa przebiega dość standardowo. Musi tak być, bo
nie widzieliśmy się długo. Wymiana
zdań ogranicza się właściwie do odpowiedzi na pytanie co wydarzyło się u każdego
z nas. Jest ciekawie, momentami zabawnie, aż do pytania: „a co słychać u twojego
brata?”.Odpowiedź nawet mnie nie zaskakuje. Wiedziałam, że jest ciężko, bo nie
mogą mieć dzieci. Przerosło mnie jednak
stwierdzenie, że będzie jeszcze gorzej, bo
wspomniany wcześniej brat nagle odkrył
chęć posiadania u żony dużych piersi. Próba namówienia ją na operację dzieje się
w momencie, kiedy kobieta musi uporać

się z myślą, że nadal jest kobietą, bo przecież brak możliwości zajścia w ciążę nie
może pozbawić jej poczucia własnej wartości, którą jest samą w sobie.
Zastanawiające jest jak bardzo słowa
„kochać” i „wspierać” zamieniliśmy na Kult
Ciała, który sprowadza kobietę do roli spełniania seksualnych fantazji i tym samym
stawia ją po pręgierzem. Albo sztuczny
biust ku uciesze mężczyzny, albo baw się
dalej sama.
Co roku trzy miliony kobiet na świecie poddaje się operacjom plastycznym
piersi. Polki nie mieszczą się w pierwszej
trzydziestce tego światowego rankingu,
ale moda na silikon u nas rośnie. Jeśli jest
to potrzeba kobiet – rozumiem. Jeśli tylko
mężczyzn – warto zastanowić się czy należy spełniać projekcje często przytłustych
zużytych partnerów, poddawać się operacji
i znosić ból pooperacyjny dla kogoś, kto nie
akceptuje nas takimi, jakie jesteśmy. Nie do
pomyślenia jest, by mężczyźnie kazano powiększyć jego męskość, zrobić przeszczep
włosów i niemal od urodzenia budować
„kaloryfer”.
Panowie, nie każcie nam poprawiać urody. Nie mówcie, że noszenie spodni to kobiece samobójstwo. Nie decydujcie za nas, czy
mamy prawo do aborcji, czy nie, bo przynosicie WSTYD sobie i nam dostrzegając tylko
pozorne piękno – budowane pod misternie
ułożonymi włosami, fantastycznie skrojonymi spódnicami i nienagannej figurze,
zapominając o nas jako człowieku. A jeśli

chcecie już nas zmieniać to nie na siłę. Zacznijcie ten proces od siebie, tak by to przy
WAS każda z nas chciała być lepsza.
ENGLISH

BODY CULT
A seemingly harmless situation. Everyone can
think the way they want to, say what they want,
that’s the democracy. But some stories cannot
be ignored.

A late evening, conversation goes in a quite
standard way. It has to be like that because
we haven’t seen each other for a long time.
Actually, it limits to answering how it has
been going. It’s interesting, sometimes funny until one question: “how is your brother
doing?”
The answer does not surprise me.
I knew it’s tough because they can’t have
children, however, I was overwhelmed by
the statement that it is going to get worse
because the aforementioned brother has
suddenly discovered the urge of big breasts
at his wife’s. The attempt to persuade her
for the surgery happens in the moment
when a woman has to deal with the thought
that she is still a woman because being not
able to get pregnant may deprive her of selfworth, the value which she is herself.
It’s interesting how we replaced the
words “love” and “support” for the Cult of
Body which limits the woman’s role to fulfilling sexual fantasies what pillories her.
Either make artificial breasts for your man
or be alone.
Every year three million women undergo breast surgeries. Polish women are not
included in the first thirty of this world rank
but fashion for silicon rises. If it is a woman’s
need, I understand it. If only men’s, it is good
to think if it is worth to fulfil the fantasies of
often fat, “worn” partners, undergo surgery
and suffer from postoperative pain for someone who does not accept us the way we are.
It is unthinkable to order a man to enlarge
his manhood, undergo hair transplant and
build his “six-pack” almost from the moment of birth.
Gentlemen, don’t make us improve our
beauty. Don’t tell that wearing trousers is
a woman’s suicide. Don’t decide for us if we
have the right to abortion or not because
you embarrass yourselves and us by noticing only superficial beauty built under meticulously styled hair, fantastically tailored
skirts and a perfect body, forgetting about
us as humans. And if you want to change
us, do not force us. Start the process with
yourself in order to make each of us want to
be better by YOUR side.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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.

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

P1

4,00 PLN

6,00 PLN

-

P4

P2

4,00 PLN

6,00 PLN

60,00 PLN

P5

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

każda kolejna doba powyżej 15 dni
/ for every next day, above 15 days

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:

•

licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

•

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

•

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

•

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

•

minimum niezbędnych formalności

•

minimum necessary formalities

•

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

•

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

•

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

•

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

•

access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

•

możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas oczekiwania

•

more time in the city

•

więcej czasu w mieście

•

no necessity to get to the airport with heavy luggage

•

uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

?
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

OPENING HOURS OF CITY TERMINAL:
Airport Ticket Office:
Monday–Friday 9am–5pm
Saturday 10am–2pm and Sunday - closed
Check in: Monday–Sunday 9am–5pm

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

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
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HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

MINIBUSY
Z PORTU LOTNICZEGO
MINIBUS FROM AIRPORT

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

SAMOCHODEM
/ BY CAR

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

ARRIVA

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

TRANSLINEAIR

TAXI

/ BY TAXI

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM

www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

DAW
www.bus-lebork.com

TAKSÓWKĄ

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

/ BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA
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 GDYNI

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

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

Z K M GDYNIA

• 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.)

POCIĄGIEM
/ BY TRAIN

Pociągi do i z Gdańska i Gdyni
/ Trains to and from Gdańsk and Gdynia
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.pl
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KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS
BELGIA / BELGIUM
BRUKSELA- CHARLEROI

www.brusselsairport.be

DANIA / DENMARK
BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU

www.finavia.fi

HELSINKI

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

HAUGESUND

www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND

www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

MOLDE

beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN

www.osl.no

OSLO-RYGGE

www.en.ryg.no

OSLO-TORP

www.torp.no

STAVANGER

www.avinor.no/en/stavanger

TRONDHEIM

www.avinor.no/en/airport/
trondheim

SZKOCJA / SCOTLAND
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

SZWECJA / SWEDEN

HISZPANIA / SPAIN
BARCELONA

www.barcelona-airport.com

GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

ALICANTE*

www.alicante-airport.net

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

HOLANDIA / NETHERLANDS
EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

IVANO-FRANKIVSK

IRLANDIA / IRELAND
www.belfastairport.com

CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
www.kefairport.is

MALTA / MALTA
MALTA

www.airport.if.ua

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

BELFAST

REYKJAVIK

UKRAINA / UKRAINE

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

MEDIOLAN

www.milanomalpensa-airport.com

FRANKFURT HANN

www.hahn-airport.de

PIZA*

www.pisa-airport.com

HAMBURG

www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM

www.munich-airport.de

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND
BERGEN
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

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

POLSKA / POLAND
KRAKÓW

www.krakowairport.pl

RADOM

www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –
MODLIN

www.modlinairport.pl

REYKJAVIK

TRONDHEIM
MOLDE

ALESUND

BERGEN
HAUGESUND
ABERDEEN

KRISTIANSAND

GLASGOW

CORK

HELSINKI

SZTOKHOLM
SZTOKHOLM-SKAVSTA

GÖTEBORG

NEWCASTLE

DUBLIN

TURKU

STAVANGER OSLO-TORP

EDYNBURG
BELFAST

OSLO

OSLO-RYGGE

LEEDS-BRADFORD
MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
BIRMINGHAM

BRISTOL

GRONINGEN
LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON

BILLUND
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP
HAMBURG

GDAŃSK
EINDHOVEN
BRUKSELA
PARYŻ-BEAUVAIS

DORTMUND

WARSZAWA

KOLONIA-BONN
FRANKFURT
FRANKFURT HAHN

RADOM
KRAKÓW

MONACHIUM

IVANO-FRANKIVSK

MEDIOLAN-BERGAMO

PIZA**
BARCELONA

ALICANTE*

MALTA
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

WIZZAIR ŚWIĘTUJE 12.
URODZINY

WIZZAIR CELEBRATES ITS 12TH
ANNIVERSARY
EN

WizzAir, największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej, obchodziła 12. urodziny. Dokładnie 19 maja 2004
roku odbył się pierwszy lot z polskiego lotniska w Katowicach. Z tej
okazji prezes firmy, József Váradi, odwiedził trzy największe bazy
WizzAir w Polsce. Jednym z nich był Gdańsk. Na konferencji prasowej zaprezentowano nowy samolot Airbus A321. To jeden z najnowocześniejszych samolotów jednonawowych, który wyróżnia się
niskim spalaniem paliwa i, co za tym idzie, wysoką efektywnością.
Oprócz tego z okazji urodzin WizzAir uruchomił nową, bardziej
przejrzystą stronę internetową, na której rezerwacja biletów odbywa
się jeszcze szybciej. „To zdumiewające, jak rozwinęło się gdańskie
lotnisko przez te wszystkie lata. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być
częścią tego sukcesu” – powiedział w Gdańsku József Váradi.

WizzAir, the largest low-cost airline in Central and Eastern
Europe, celebrated its 12th anniversary. On 19 May 2004, the
first flight took off from the Polish airport in Katowice. On this
special occasion, the CEO of the company, József Váradi, visited
three biggest WizzAir bases in Poland. One of them was Gdansk
Aiport. A brand new plane – Airbus A321 – was presented at the
press conference. It is one of the most modern single-aisle aircrafts
characterized by its low fuel burn and, as a result, high efficiency.
Besides, on the occasion of the anniversary, WizzAir launched
a new enhanced website, where the booking process is even faster
than before. “It is amazing how Gdansk Airport has developed over
all these years. We are happy to be a part of this success,” József
Váradi said in Gdansk. 

LOTY Z GDAŃSKA
NA UKRAINĘ

FLIGHTS FROM GDANSK
TO UKRAINE

25 czerwca 2016 roku startują nowe połączenia z Gdańska do IwanoFrankiwska. To pierwsze połączenie bezpośrednie z Lotniska im.
Lecha Wałęsy na Ukrainę. Loty liniami Ukraine International Airlines
będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w soboty, a od 28 czerwca
także we wtorki. W oba dni wylot z Gdańska będzie miał miejsce
o godzinie 23:30, zaś z Iwano-Frankiwska do Gdańska o 21:55.

NOWE TRASY RYANAIRA

28 kwietnia Ryanair ogłosił drugi samolot w bazie w Gdańsku oraz
trzy nowe trasy w sezonie zimowym: do Mediolanu, Newcastle i Belfastu. Dodatkowo zimą 2016/17 wprowadzone zostaną dwie trasy sezonowe – do Sztokholmu i na Maltę. Kolejną zmianą będzie przeniesienie lotów krajowych z Gdańska do Warszawy. Od 30 października
pasażerowie lądować będą nie w Modlinie, a na lotnisku Chopina.

EN

New flights from Gdansk to Ivano-Frankivsk start on 25 June 2016.
This connection is the first direct flight from Gdansk Lech Walesa
Airport to Ukraine. The flights operated by Ukraine International
Airlines will take place twice a week, on Saturdays, and from 28 June
also on Tuesdays. On both these days, the departure from Gdansk will
take place at 23:30, and from Ivano-Frankivsk to Gdansk at 21:55.
EN

RYANAIR NEW ROUTES

On 28 April, Ryanair announced the second airplane at Gdansk
Airport and three new routes in the winter season: to Milan, Newcastle,
and Belfast. Additionally, in the winter 2016/17, new seasonal routes
will be introduced – to Stockholm and Malta. Another change will
be the transfer of domestic flights from Gdansk to Warsaw. From 30
October, passengers will land at Chopin Airport instead of Modlin.

HAMBURG
GŁÓWNE MIASTO MORSKIE NIEMIEC,
Z DRUGIM CO DO WIELKOŚCI PORTEM
W EUROPIE. NAGROMADZENIE KULTOWYCH
MIEJSC NA METR KWADRATOWY CZYNI
Z NIEGO POWAŻNĄ KONKURENCJĘ DLA
SUPERMODNEGO BERLINA.
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcia: Pixabay.com

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Gumę do żucia. Przyda się po konsumpcji słynnej kanapki ze śledzeniem, którą kupić można na każdym kroku nad brzegiem Łaby. 
EN

HAMBURG

IT IS THE MAIN SEASIDE CITY IN GERMANY WITH
THE SECOND BIGGEST PORT IN EUROPE. THE
ACCUMULATION OF CULT PLACES IN A SQUARE METRE
MAKES IT A SERIOUS COMPETITOR FOR THE SUPER
FASHIONABLE BERLIN.

WHERE IS IT?

In northern Germany, close to where the River Elbe feeds into the
North Sea.

GDZIE TO JEST?

HOW TO GET THERE?

JAK DOJECHAĆ?

INTERESTING FACTS

W północnych Niemczech, blisko ujścia Łaby do Morza Północnego.

Otwartym w kwietniu bezpośrednim połączeniem linii WizzAir.

CIEKAWOSTKI

Hamburski klub piłkarski St. Pauli jest bardziej znany ze swoich symboli umieszczanych na koszulkach – czaszce ze skrzyżowanymi kośćmi na czarnym tle – niż same osiągnięcia klubu. Mimo to cieszy się on
wierną rzeszą fanów, wśród których można odnaleźć np. amerykańskie gwiazdy rocka. Ze względu na sprzeciw wobec komercji uznawany
za najbardziej lewicowy klub na świecie.

WARTO ZOBACZYĆ

St. Pauli. Hamburska dzielnica czerwonych latarni, z najbardziej znaną
ulicą, Reeperbahn i legendarnym komisariatem policji, Davidwache.
Ratusz, będący siedzibą władz kraju związkowego Hamburg. Mieści się
na placu w ścisłym centrum miasta.
Port, ogromny teren, składający się zarówno z nowoczesnych terminali, jak i zabytkowej Dzielnicy Spichlerzy.
HafenCity, powstająca nowa dzielnica Hamburga, budowana przy
porcie.
Planetarium, jedno z najstarszych na świecie.
Planten un Blomen, zajmujący 47ha park, w którym odbywają się
koncerty fontann, spektakle teatralne i wiele wydarzeń kulturalnych.
Znajduje się tam też duży plac zabaw dla dzieci.

Aboard direct WizzAir flights launched in April.

FC St. Pauli from Hamburg is more famous for the symbols put on
its T-shirts – a skull and crossbones against a black background –
than its achievements. Still, it enjoys a group of dedicated fans, who
include for example American rock stars. Due to its opposition to
commercialism, it is considered the most leftist club in the world.

WORTH A VISIT

St. Pauli. The Hamburg red light district with its most famous
street, Reeperbahn, and the legendary Davidwache police station.
The City Hall, which is the seat of the government of Hamburg. It is
located in the very centre of the city.
The Port of Hamburg consists of both modern terminals and the
historic Granary District.
HafenCity, a new district of Hamburg located next to the port. It
is still under construction.
The Planetarium, one of the oldest ones in the world.
Planten un Blomen, a park with a size of 47 hectares, in which
water-light concerts, theatrical performances and many cultural
events are held. There is also a huge playground.

WHAT TO TAKE?

Chewing gum. It will come in handy after the famous herring sandwich you can buy at every turn on the River Elbe bank.

CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA
I DOZORU
TECHNICZNEGO
TERMINAL PASAŻERSKI TO NAPRAWDĘ DUŻA
PRZESTRZEŃ PEŁNA WSZELKIEGO RODZAJU SPRZĘTU
I ZAKAMARKÓW, W KTÓRYCH W KAŻDEJ CHWILI MOŻE
NASTĄPIĆ JAKAŚ USTERKA. WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO,
ŻE STAŁY NADZÓR NAD TYM WSZYSTKIM JEST PRAWIE
NIEMOŻLIWY, ALE DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA I DOZORU TECHNICZNEGO TO
NAJZWYKLEJSZA CODZIENNOŚĆ.
Tekst: Kajetan Kusina
Zdjęcia: Mat. Prasowe

T

ym, co rzuca się w oczy zaraz po wejściu do Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego, są monitory. A nawet bardzo dużo monitorów, na których widać wszystko, co dzieje
się w każdym fragmencie budynków. Są na nich zarówno miejsca
dostępne dla każdego odwiedzającego, jak i te znajdujące się już
w strefie zastrzeżonej. To dzięki nim pracownicy Centrum mogą
pilnować, by w terminalach pasażerskich wszystko funkcjonowało
jak w zegarku. I to przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, bo
ktoś zawsze znajduje się na warcie. Gdy tylko zdarzy się najmniejsza usterka, od razu ruszają w teren i sprawdzają, czy są w stanie jej
zaradzić. Andrzej Rogosz, pełniący funkcję koordynatora, mówi,
że on i jego ekipa stanowią pierwszą linię działania w kwestii rozwiązywania lotniskowych problemów. Potrafią naprawdę dużo, ale
jeśli zadanie przekracza ich możliwości, wiedzą doskonale do kogo
należy się zgłosić. – Jesteśmy gospodarzami tego obiektu, dbamy
o komfort gości, ale także o jego wygląd. Dlatego też, oprócz opieki nad sprzętem, trzymamy dozór nad tym, aby w terminalach panował porządek. Jeśli pojawi się bałagan lub zanieczyszczenie, to
reagujemy – opowiada. Sam, jako koordynator, jest pośrednikiem
między kierownictwem a pracownikami. Oprócz umiejętności dowódczych potrzebne są także te dyplomatyczne, bo jak w każdej
pracy, także w tej pojawiają się czasami spięcia. To wszystko brzmi
jak wyzwanie dla całej armii ludzi, ale okazuje się, że w skład zespołu wchodzi zaledwie dziesięć osób, z czego na jednej zmianie
obecnych jest do trzech pracowników. Mogłoby się wydawać, że to
niewystarczająca liczba, jednak Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego ma w zanadrzu potężnego sojusznika kryjącego
się pod tajemniczym skrótem BMS.
BMS, czyli Building Management System, to mózg lotniska, spinający dużą część podsystemów w jedną całość. Ten system informatyczny obsługuje prawie wszystkie urządzenia w terminalach,

ale jego zasięg sukcesywnie zwiększa się także o inne obiekty lotniskowe. Można dzięki niemu zdalnie sterować między innymi
drzwiami, klimatyzacją, oświetleniem czy systemem bezpieczeństwa. Zbiera także informacje o poprawnym funkcjonowaniu urządzeń, a w wypadku awarii natychmiastowo generuje odpowiedni
raport. – Bez pomocy BMS potrzebowalibyśmy o wiele więcej osób,
bo musielibyśmy być wszędzie. Dzięki systemowi jesteśmy w stanie zajrzeć w niedostępne dla nas miejsca – chwali rozwiązanie Rogosz. Wspomina także, że sterowanie możliwe jest nie tylko z centrali, ale z każdego komputera podpiętego do serwerów. Warto
wspomnieć, że to jeden z najbardziej rozwiniętych systemów tego
typu w Europie.
W ten sposób, łącząc możliwości technologii i ludzką wszechstronność, ekipa Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego
dba o komfort i bezpieczeństwo pasażerów przebywających w terminalach Portu Lotniczego Gdańsk. Jeśli zauważycie najmniejszą
usterkę, możecie być pewni, że oni też o niej wiedzą i już pędzą,
aby jej zaradzić. Nic nie ustrzeże się przed ich bystrym wzrokiem
i błyskawicznym tempem działania. Możecie oczekiwać na samolot z pełnym spokojem.

THE SECURITY AND TECHNICAL
CONTROL CENTRE
EN

THE PASSENGER TERMINAL IS A VERY LARGE AREA
FULL OF DIFFERENT KINDS OF EQUIPMENT AND SPOTS,
WHERE A FAILURE MAY OCCUR AT ANY TIME. IT SEEMS
THAT CONSTANT SUPERVISION OVER THE WHOLE
PLACE IS ALMOST IMPOSSIBLE, BUT THE STAFF OF THE
SECURITY AND TECHNICAL CONTROL CENTRE DO IT ON
A DAILY BASIS.

What strikes us right after entering the Security and Technical
Control Centre are monitors. Actually, a great number of monitors, where you can see everything what happens in every part of

the buildings. They show places accessible for everybody, as well
as places in the security restricted area. Thanks to the monitors,
the staff can maintain order in the passenger terminals. And that
is for 24 hours a day, because there is always somebody on the
watch. When a slightest failure occurs, the staff start on it right
away and check if they are able to fix it. Andrzej Rogosz, a coordinator, says that he and his team are at the coalface when it comes
to solving airport problems. They can do a lot, but if a task is beyond their capabilities, they know very well whom to report to.
“We are the hosts here, we take care of the comfort of guests, as
well as the appearance of the place. Because of that, apart from
equipment maintenance, we try to keep the terminals in order.
In case of a mess or untidiness, we react,” he says. As a coordinator, he is a middleman between the management and the workers. Apart from leadership skills, he needs some diplomatic skills
as well. Here, as in every job, some tensions occur from time to
time. It sounds like a challange for the whole army of people, but
it turns out that the team consists of ten people, and on a shift,
only up to three workers are present. It may seem insufficient;
however, the Security and Technical Control Centre has a powerful ally in store – the mysterious BMS.

BMS, that is Building Management System, is a brain of the airport, joining a great part of subsystems in one whole. This IT system controls almost all devices in the terminals, but its scope of
operation is gradually increasing and other airport facilities are being added to it. It allows remote control of doors, air conditioning,
lighting, security systems, and so on. Also, it collects data on the
correct functioning of devices, and in case of a failure, it generates
a proper report on the spot. “Without the help of BMS, we would
need many more people, because we would have to be everywhere.
Thanks to the system, we are able to reach the inaccessible spots,”
says Rogosz, praising the solution. He also mentions that the remote control is possible not only from the centre, but also from every computer connected to the servers. It is worth noting that BMS
is one of the most developed systems of its kind in Europe.
By combining technological possibilities and human versatility, the Security and Technical Control Centre staff take care of the
comfort and safety of passengers in the Gdansk Airport terminals.
If you spot a failure, you can be sure that they already know about
it and will try to fix it as soon as possible. Nothing will escape their
notice – they see clearly and react fast. You can feel relaxed while
waiting for your plane.
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