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JACEK 
ROZENEK

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

zna. A jak się na czymś 
zna, to tego uczy – jest 
ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi 

szkolenia z zakresu rela-
cji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipula-
cyjnych. Doradza wielu 
managerom najwyższe-

go szczebla. Czyli nie 
da się go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie gra na 
planie to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

EN

He is an actor and a TV 
presenter so he knows 
how to impress others. 
And when he knows 

something, he teaches 
it: he is an image ma-
nagement expert and 
instructor in business 
relations and influence 
and anti-manipulation 
techniques. He advises 
many top managers. So 

he cannot be twisted 
around one’s finger. 

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

DR ONUR 
COBANLI

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

wykładowca Politechniki 
Mediolańskiej. Prowadzi 
we włoskim Como studio 
OMC Design, jest również 
sekretarzem Międzyna-
rodowego Stowarzysze-
nia Projektantów (IAD) 
a także koordynatorem 
prestiżowej A’Design 
Award&Competition. 

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

EN

Undisputed authority 
in the world of design. 
Holding MA in Econo-

mics and PhD in Design, 
he teaches Industrial 

Design at Politecnico di 
Milano University. He 

runs OMC design studio 
in Como, Italy, is a Se-
cretary of International 

Association of Designers 
and holds coordinator 
position at A’Design 
Award&Competition.

MARCIN  
KĘDRYNA

Zawsze podkreśla, że 
na samochodach się 

jakoś specjalnie nie zna. 
Nie przeszkadza mu 

to w pisaniu o nich, bo 
przez dwadzieścia lat 

poniewierki po różnych 
mediach się nauczył, że 
do pisania wiedza nie 

jest przydatna. Ba, wska-
zana. Zresztą, czy tylko 

w mediach?
FOT. JACEK PIĄTEK

EN

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

Which does not prevent 
him from writing about 

them, because for twen-
ty years of wandering 

round different media he 
has learnt that knowled-
ge is not useful. It is not 
even recommended. Be-
sides, is it only the case 

with the media?

GRZEGORZ 
KAPLA

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

dar. Bardziej od pisania 
lubi tylko spotykać ludzi. 
No i lubi być w drodze, 

kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, 

pomidorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki dwojgu 

mądrym ludziom pojął, 
że nie trzeba pisać tylko 

o polityce. Że można 
pisać o świecie. 

FOT. MAT. PRASOWE

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 be-
ing on the road, buying 

albums in stores (not on-
line), 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.

PISZĄ DLA NAS

WOJCIECH 
KUCZOK

Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 

fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej 

Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden 
obraz wart obejrzenia. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

 
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 pic-
ture worth seeing every 

month.
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UBIERAM 
NORMALNYCH 
LUDZI

ZDJĘCIA Monika SzałekROZMAWIAŁA Sylwia Gutowsa

TOMASZ OSSOLIŃSKI MÓWI O SOBIE 
„SKROMNY KRAWIEC”, ALE DOSKONALE 
WIE, CZEGO CHCE. GDY WBIEGŁ DO 
SWOJEGO ATELIER, GDZIE MIELIŚMY 
UMÓWIONE SPOTKANIE, Z MIEJSCA ZACZĄŁ 
ZACHOWYWAĆ SIĘ JAK SZEF. OD RAZU 
PRZESZEDŁ DO RZECZY, PO MĘSKU. W KOŃCU 
PROJEKTUJE GŁÓWNIE DLA MĘŻCZYZN, ALE…

U B I E R A M  N O R M A L N Y C H  L U D Z I
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Trochę parysko się zrobiło w Warszawie, 
szczególnie na Mokotowskiej.
Czy parysko to nie wiem, ale bezwzględ-
nie przyjemnie jest patrzeć na to, że nawet 
taksówkarze kojarzą już tę ulicę z ubra-
niami, z modą.

Jak się zapatrujesz na styl Polaków? Jest 
lepiej?
Zdecydowanie w Warszawie mamy zachwia-
ną perspektywę, bo ludzie po prostu fajnie 
wyglądają. Natomiast ogółem wszyscy chcą 
dobrze wyglądać i to jest bardzo pozytywne.

Czyli dostrzegasz tylko eleganckich ludzi?
Nie, oczywiście, że są ludzie kiepsko ubra-
ni, ale to nie jest tak, że chodzę po ulicach 

i patrzę tylko, jak ktoś jest ubrany. Sam cza-
sami biegam w dresie i w czarnym T-shircie, 
który uwielbiam. Moda jest po to, żeby faj-
niej żyć, zawsze to powtarzałem, żeby lepiej 
wyglądać, żeby po prostu było przyjemniej. 
Jeżeli ludzie świadomie zaczynają z tego ko-
rzystać, to super.

Za komuny było fajniej bawić się modą, 
bo ludzie musieli bardziej się nagimnasty-
kować, żeby się dobrze ubrać?
To były zupełnie inne czasy. Dzisiaj, kiedy 
patrzy się na zdjęcia, to widać, że było bied-
niej, ale ludzie bardziej się też starali – po-
szukiwali. Kiedy oglądam i czytam reporta-
że o tamtych czasach i wywiady z różnymi 
osobami, które występowały wówczas na 

przykład na polskich festiwalach, dowiadu-
ję się jak panie kombinowały z kreacjami 
estradowymi. To inne czasy, zupełnie inna 
planeta. Fakt, że dzisiaj mamy dostęp do 
wszystkiego trochę usypia kreatywność. 
Mniej się ludziom chce, bardziej to jest ta-
kie... sezonowe.

No właśnie. Ty sam zdecydowanie stawiasz 
na trwałość.
Biednego na tanie rzeczy nie stać, tak ma-
wiali mądrzy ludzie. Dobre ubranie można 
nosić długo, inwestycja w dobrą marynar-
kę to przede wszystkim inwestycja w jej 
trwałość. Patrząc na moich klientów widzę, 
że to się idealnie sprawdza. Sam nie zno-
szę kupować ubrań, jak mam iść do sklepu 
i mierzyć jeansy, to jestem chory. Wolę ku-
pić coś co jest sprawdzone, pewne i będę to 
miał na długo.

Niektóre duże domy mody zakładają te-
raz sieciówki. Armani, a u nas – Eva Min-
ge. Co o tym myślisz?
Każdy chce zarabiać. Z tego, co wiem, Cha-
nel nadal omija pewne techniki sprzedaży, 
bo jednak dba o określony poziom luksusu. 
Myślę, że rzeczy dobre zawsze będą w ce-
nie, a jeżeli ktoś chce sprzedawać tańsze 
linie, proszę bardzo. Im więcej, tym lepiej. 
Fala młodych polskich projektantów, która 
zaczęła się dwa-trzy lata temu, jest doskona-
łym przykładem na to, że ludzie chcą ubie-
rać się w ciekawe rzeczy i korzystają z tego. 
Nie wierzysz mi?

Tak, ale faceci mają inaczej. Zainwestują 
w garnitur i mają na lata, a kobieta z każ-
dym sezonem chce mieć coś nowego.
To nie jest tak, że zainwestują i mają na lata. 
To kiedyś tak się szyło: na maturę i do ślubu. 
To nie do końca tak. Nie można mieć jedne-
go garnituru, który będzie niezniszczalny. 

DOBRE UBRANIE 
MOŻNA NOSIĆ DŁUGO, 
INWESTYCJA W DOBRĄ 
MARYNARKĘ TO 
PRZEDE WSZYSTKIM 
INWESTYCJA W JEJ 
TRWAŁOŚĆ. PATRZĄC 
NA MOICH KLIENTÓW 
WIDZĘ, ŻE TO SIĘ 
IDEALNIE SPRAWDZA.

>



Musiałby być uszyty ze sztucznej tkaniny, 
a z tego nie uszyje się dobrego garnituru. 
Garniturów trzeba mieć kilka – trzeba to 
umiejętnie pozestawiać i o tę garderobę 
odpowiednio dbać. Jeżeli ma się dobrze 
zestawione garnitury – co nie jest też wca-
le takie proste – to facetowi po prostu jest 
łatwiej, bo nie musi myśleć „Co, cholera, 
mam dzisiaj na siebie założyć” i będzie za-
wsze dobrze wyglądać. Więc z tym jednym 
garniturem to jednak trochę mit.

Oglądałeś „Jak poznałem waszą matkę”? 
Bohater tego serialu, Barney Stinson, miał 
garderobę wypełnioną prawie identyczny-
mi garniturami na każdą okazję.
Znam takich, co to mają pięć takich sa-
mych i mają święty spokój. I to jest świet-
ne! Chociaż tak naprawdę sam mam tego 
w domu sporo, niestety, i czasami też nie 
mam się w co ubrać. (śmiech) Nie ma nic 
złego w tym, że facet ma dużo ubrań. Jeżeli 
ma to sensownie dobrane i korzysta z tego, 
czemu nie? Przecież chcemy oglądać faj-
nych facetów na ulicach.

Z tym nie będę polemizować.

No. Czasem zadajecie takie pytania: „A czy 
to fajnie? Czy to w ogóle jest męskie? Czy to 
wypada?” Tak wypada!

Ależ ja nie pytam, czy to wypada.
No dobrze, ale czasem mam wrażenie, jak-
by ludzie odkrywali Marsa: „Wypada face-
towi mieć dobre ubrania i dbać o siebie?”

Ja bardziej w tę stronę, że mężczyźni 
mogą mieć mniej rzeczy na dłużej, a ko-
biety więcej i na krócej.
Torebka Chanel model 2.55 została zapro-
jektowana już bardzo dawno, kosztuje kro-
cie, a kobiety wciąż ją kupują. Młoda dama 
kupuje taką torebkę i potem może ją prze-
kazać córce.

Zaczynałeś w latach 90., a to był taki cie-
kawy czas, kiedy po siermiężnej komunie 
ludzie zachłysnęli się fluorescencyjnymi 
kolorami, zapanowało disco polo…
Ale przecież nie dalej jak w  zeszłym roku 
wszyscy zwariowali na punkcie fluo. Moda się 
cofa mniej więcej o dwadzieścia lat, to jest 
zbadane, ludzie się tego uczą w szkołach. Za 
chwilę będzie fala pewnego minimalizmu 

MYŚLĘ, ŻE RZECZY 
DOBRE ZAWSZE 
BĘDĄ W CENIE, 
A JEŻELI KTOŚ CHCE 
SPRZEDAWAĆ TAŃSZE 
LINIE, PROSZĘ 
BARDZO. IM WIĘCEJ, 
TYM LEPIEJ. FALA 
MŁODYCH POLSKICH 
PROJEKTANTÓW, 
KTÓRA ZACZĘŁA 
SIĘ DWA-TRZY 
LATA TEMU, JEST 
DOSKONAŁYM 
PRZYKŁADEM 
NA TO, ŻE LUDZIE 
CHCĄ UBIERAĆ SIĘ 
W CIEKAWE RZECZY 
I KORZYSTAJĄ 
Z TEGO. 

U B I E R A M  N O R M A L N Y C H  L U D Z I
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końca lat 90. Tak to po prostu jest. Ludzie 
uczyli się tego, odkrywali nowe możliwości, 
oglądali serial „Dynastia” (śmiech), i cieszy-
li się, że mogą się fajnie ubrać. Ale do czego 
pytanie zmierza?

Czy czułeś się dziwnie, że chcąc kreować 
elegancki styl, wszyscy dookoła ubierali 
się obciachowo?
Czułem fantastycznie, miałem 19 lat, wcho-
dziłem w życie i chciałem być projektantem. 
Czułem się zajebiście! A to, że były takie, 
a nie inne realia, takie rzeczy były wokół… 
Było świetne kino, na które się chodziło, 
oglądałem wtedy namiętnie „Królową Mar-
got”, „Skazę” Louis Malle’a i kilka innych 
genialnych tytułów.

Garnitur jest formą kamuflażu? Powiedzia-
łeś, że dobry garnitur to inwestycja, w któ-
rej klient może się poczuć bezpiecznie.
Przychodzą do mnie panowie, którzy może 
nie zawsze mają doskonałą sylwetkę. Bar-
dzo często przez wiele lat mieli problem 
z tym, żeby dobrze się ubrać. W momencie, 
kiedy zakładają pierwszy raz coś, w czym 
czują się komfortowo, widzą w  dużym lu-
strze, że wyglądają dobrze i widzę ten błysk 
w oku, to myślę sobie wtedy, że misja zo-
stała wykonana. Facet dobrze się czuje. 
Sam  to wiem, że kiedy zakładam garnitur, 
inaczej się czuję. Inaczej się chodzi w dre-
sie, inaczej w garniturze, inaczej się facet 
prostuje, stawia kroki. I jest to pewnego ro-
dzaju zbroja albo po prostu zajebiste opako-
wanie faceta.

Sam bezpieczniej się czujesz w garniturze?
Bardzo lubię garnitury, ale mam też takie 
dni, kiedy niechętnie je zakładam, bo nie 
mam na to ochoty. Garnitur jest świetnym 
ubraniem dla faceta. Marynarka zawsze 
zrobi dobrą figurę, świetnie faceta ubie-
rze i często ci, którzy nie mają perfekcyj-
nej figury, dzięki marynarce wyglądają bar-
dzo dobrze.

A kobieta w garniturze?
Kobiety bardzo lubią garnitury i często py-
tają się, czy szyjemy. I szyjemy, najczęściej 
smokingi damskie. To jest taki must-have 
szafy, często jak nie ma się w  co ubrać, to 
kobieta wybiera dobrą marynarkę, spodnie, 
spódnicę i wygląda perfekcyjnie.

Damski garnitur to klasyka czy awangarda?
Klasyka absolutna, Yves Saint Laurent poka-
zał to po prostu genialnie i to działa. Zmie-
niają się proporcje, zmieniają się ramiona, 
rodzaj dopasowania, ale zawsze tak będzię, 
że kobieta w spodniach z marynarką nabie-
ra pewności siebie i robie wrażenie. 
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TO JEST NIESTETY TAK, ŻE OD WIELU LAT MODA 
STAŁA SIĘ DLA WIELU LUDZI TRAMPOLINĄ DO 
BYCIA ROZPOZNAWALNYM. BLOGERKI, BLOGERZY, 
LUDZIE, KTÓRZY PISZĄ O MODZIE, KTÓRZY 
POKAZUJĄ, CO MAJĄ W SZAFIE ZNALEŹLI W TYM 
SPOSÓB NA ŻYCIE, ZARABIAJĄ PIENIĄDZE 
I STAJĄ SIĘ ROZPOZNAWALNI. TO JEST JAKAŚ 
CZĘŚĆ TEJ KULTURY, TRZEBA TO USZANOWAĆ. 

Kim musi być dla ciebie kobieta, żebyś dla 
niej zaprojektował? Bo chyba damskie 
stroje szyjesz na specjalne okazje?
Tak się to utarło. To, co wisi za tobą, to są 
garnitury naszych klientów, którzy przy-
chodzą i zamawiają – tak samo kobiety. 
Oczywiście kobiety bywają bardziej inspi-
rujące i intrygujące, natomiast ja ubieram 
normalnych ludzi i to jest moją misją, moim 
dniem powszednim.

Uważasz, że dziś w Polsce zdarzają się 
prawdziwi dandysi?
Oj, tak! Jest mnóstwo wykwitów, poprze-
bieranych chłopców. Jedni to robią lepiej, 
inni gorzej, jest paru blogerów, którzy fajnie 
się ubierają, bardzo miło się na to wszystko 
patrzy, Nie wiem, na ile to jest moda chwi-
lowa, a na ile coś trwałego, ale bardzo mnie 
cieszy, że młodzi mężczyźni chcą fajnie, 
inaczej wyglądać.

To nie jest tak, że wielu z tych blogerów 
staje się po prostu celebrytami?
To jest niestety tak, że od wielu lat moda 
stała się dla wielu ludzi trampoliną do by-
cia rozpoznawalnym. Blogerki, blogerzy, 
ludzie, którzy piszą o modzie, którzy po-
kazują, co mają w  szafie znaleźli w  tym 
sposób na życie, zarabiają pieniądze i stają 
się rozpoznawalni. To jest jakaś część tej 
kultury, trzeba to uszanować. Oczywiście 
proporcje czasami są za bardzo zachwiane 
i moim zdaniem to nie jest dobre, ale takie 
mamy czasy.

Podobnie jak z fotografią – każdy jest 
fotografem.
Co do fotografii, to akurat oko mam bardzo 
wyrobione. Czas zawsze pokaże, jeżeli ktoś 
ma tę siłę, przebije się i ma talent, jeśli bę-
dzie potrafił to robić, to będzie to robił. Ta 
grupa fotografów jest tak naprawdę stała. 
Są młodzi fotografowie, ale trzeba pocze-
kać, co oni zrobią za jakiś czas, jak będą 
myśleli i się rozwijali.

Nie irytuje cię łatwość, z jaką ludzie do-
chodzą do pewnych rzeczy?
Dlaczego ma mnie to denerwować?

Mnogość, która powoduje bylejakość.
A czy ciebie by nie denerwowało, gdybyś 
nagle miała dwadzieścia koleżanek, które 
chcą pisać?

Miałabym z nimi ciekawe tematy do 
rozmowy.
No właśnie, proszę, to działa w każdą stro-
nę. To jest inspirujące w  pewien sposób, 
że jest tyle osób, które chcą to robić i jest 
moda na modę.

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



Opowiedz o teatrze. Projektując kostiu-
my do spektakli, możesz puścić wodze 
fantazji?
Z teatrem jest tak, że bardzo lubię to robić, 
co często utrundnia życie Atelier, bo mnie 
nie ma, jestem na próbach i  tym podobne 
sytuacje, ale teatr jest genialną odskocznią 
od tego, co robię na co dzień. Mam około 
trzydziestu premier na koncie, ostatnia z nich 
to „Truciciel” w reżyserii Czarka Żaka w Och 
Teatrze. Teatr jest przede wszystkim spo-
tkaniem z fantastycznymi ludźmi. Z jednej 
strony się ich ubiera, z drugiej poznaje się 
niesamowitych aktorów, reżyserów, ludzi 
teatru, którzy są szalenie inspirujący i z któ-
rymi się bardzo dobrze pracuje. I to jest dla 
mnie zawsze najcenniejsze.

Możesz tez podróżować w czasie.
Uwielbiam to! W zasadzie ostatnio, jak się 
nad tym zastanawiałem, to wszystkie deka-
dy XX wieku przerobiłem. Lata 20., 30., 40., 
50., 60., teraz się bawiłem 70. Lat 90. jesz-
cze nie robiłem, a może robiłem? Już nie 
pamiętam, ale bardzo to lubię, uwielbiam 
modę historyczną.

Robisz kilka rzeczy naraz. 
Wszystko jest związane z ubieraniem ludzi. 
Nie maluję, nie czeszę (śmiech).

Jak na to znajdujesz czas? Musisz być 
bardzo dobrze zorganizowany.
Tego czasu ciągle jest za mało. Tak napraw-
dę odkąd 10 stycznia zaczęliśmy nagrywać 

TEATR JEST 
PRZEDE WSZYSTKIM 

SPOTKANIEM 
Z FANTASTYCZNYMI 

LUDŹMI. Z JEDNEJ 
STRONY SIĘ ICH UBIERA, 

Z DRUGIEJ POZNAJE 
SIĘ NIESAMOWITYCH 

AKTORÓW, REŻYSERÓW, 
LUDZI TEATRU, 

KTÓRZY SĄ SZALENIE 
INSPIRUJĄCY 

I Z KTÓRYMI SIĘ 
BARDZO DOBRZE 

PRACUJE. I TO JEST 
DLA MNIE ZAWSZE 

NAJCENNIEJSZE.

program Project Runway, to do tego czasu 
codziennie jestem w pracy. Jestem zmęczo-
ny, ale to daje też przyjemność.

Fajnie się pracuje w telewizji?
Bałem się tego bardzo, ale mamy przefan-
tastyczna ekipę realizatorów, a uczestni-
ków już wszyscy mieli okazję poznać. Fajna 

przygoda. Praca jest bardzo intensyw-
na, bo realizacja trwa około czterdziestu 
dni jednym ciągiem, codziennie, ale jest 
to świetna przygoda. Nie mogę się już do-
czekać kolejnej edycji.

EN

I DRESS NORMAL PEOPLE 

TOMASZ OSSOLIŃSKI SAYS HE IS 
A “MODEST TAILOR”, BUT HE PERFECTLY 
KNOWS WHAT HE WANTS. WHEN HE RAN 
INTO HIS ATELIER, WHERE WE WERE 
SUPPOSED TO MEET, HE STARTED BE-
HAVING LIKE A BOSS RIGHT AWAY. LIKE 
A MAN, HE GOT DOWN TO BUSINESS AT 
ONCE. AFTER ALL, HE MAKES CLOTHES 
MAINLY FOR MEN BUT. . .

Warsaw and Mokotowska street in particu-
lar have become a bit Paris-like.
I’m not sure if they’re like Paris, but it’s defi-
nitely nice to see that even taxi drivers already 
associate the street with clothes and fashion.

What do you think of Poles’ style? Is it 
better?
We undoubtedly have a distorted perspective 
in Warsaw because people simply look great 
here. But generally everyone wants to look 
good, which is very positive.

So you notice only elegant people?
No. There are of course poorly dressed 
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people, but I don’t walk the streets looking 
how people are dressed. I myself sometimes 
run in a tracksuit and a black T-shirt I love. 
I’ve always said that fashion exists for us to 
live nicer lives and look better or it simply 
makes everything more pleasant. If people 
start consciously using that, it’s great.

Was playing with fashion better in the 
communist era because people had to bend 
over backwards to dress well more often?
Times were completely different then. 
When you look at photographs today, you 
see that people were poorer, but they also 
tried harder, they were searching. When 
I watch and read reports about those times 
or interviews with various people who 
were for example appearing on Polish fes-
tivals then, I learn how ladies had to exert 
themselves with their stage outfits. It was 
a  different era and a  completely different 
planet. The fact that today we have access 
to everything stifles creativity a bit. Peo-
ple aren’t ready to try so hard, it’s all a bit 
more... seasonal.

Exactly. And you decidedly count on 
durability.
Wise people used to say that the poor cannot 
afford cheap things. You can wear good clothes 
for a long time. Investing in a good suit is most of 
all investing in its durability. When I look at my 
clients, I see that it all proves perfectly success-
ful. I hate buying clothes myself. When I have to 
go shopping and try a pair of jeans, I feel sick. I’d 
rather buy something well-tried and reliable so 
that I can wear it for a long time.

Some large fashion houses have launched 
chain stores now. For example Armani and 
Eva Minge in Poland. What do you think 
about it?
Everyone wants to earn. As far as I  know, 
Chanel is still avoiding certain selling tech-
niques because it cares about a specific level 
of luxury. I think that good things will always 
be in demand, and if someone wants to sell 
cheaper lines, go ahead. The more the better. 
The wave of young Polish designers that came 
two or three years ago is a  perfect example 
that people want to wear interesting clothes 
and make use of that. You don’t believe me?

I do, but it’s different with men. They in-
vest in a suit and have it for years, and 
women want to have something new ev-
ery season.
It’s not the case that they invest and have it 
for years. It used to be like that in the past: 
you would have one and the same suit sewn 
for your school-leaving exams and for your 
wedding. Now it’s not really like that. You 

can’t have one suit that would be indestruc-
tible. It would have to be made of artificial 
fabric, which can’t be used to sew a good 
suit. You have to have several suits, put 
them all together skilfully and take good 
care of your wardrobe. If a man chooses his 
suits wisely, which isn’t that simple either, 
he just has it easier because he doesn’t have 
to think “Damn, what am I supposed to put 
on today?”, and he will always look good. So 
it’s rather a bit of a myth with the one suit.

Have you seen How I Met Your Mother? 
A guy from the series, Barney Stinson, 
had a wardrobe filled with almost identi-
cal suits for each occasion.
I know guys like that. They have five identi-
cal suits and have it off their heads. And it’s 
great! And even though, truth to be told, 
I have a lot of those things at home myself, 
I unfortunately often have nothing to put on. 

(Laughs) There’s nothing wrong in a man 
having lots of clothes. If he matches them 
well and if it’s good for him, why not? After 
all, we want to see nice men in the streets.

I won’t argue with that.
Exactly. You sometimes ask “Is it good? Is it 
at all masculine? Is it appropriate?”. Yes, it is!

But I’m not asking if it is appropriate.
Ok, but I sometimes have the impression 
that people reinvented the wheel: “Is it ap-
propriate for a  man to wear good clothes 
and take good care of himself?”.

I’m talking more about the fact that men 
can have fewer things for a longer time 
and that women have more things for 
a shorter time.
The Chanel 2.55 was designed a very long 
time ago, it costs a fortune, and yet women 
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still buy it. A young lady buys such a bag, and 
she can later handle it over to her daughter.

You began in the 90s, which was a very 
interesting time because, after the rough 
communism, people revelled in fluorescent 
colours and disco polo reigned supreme...
But everyone went crazy about fluo only 
last year. Fashion goes back around twenty 
years; it’s proven, people learn about that 
in schools. We’ll soon have a wave of a cer-
tain minimalism of the late 90s. That’s just 
the way it is. People were learning those 
things, discovering new possibilities and 
watching Dynasty, and they were happy 
that they could dress nicely. But what is the 
question driving at?

Did you feel odd that you wanted to cre-
ate an elegant style while everyone around 
you dressed like fools?
I felt great. I was 19 years old, I was just 
starting my life and wanted to be a design-
er. I  felt fucking great. And the fact that 
times were as they were, that there were 
such things around... There was great cin-
ema we were going to. I  was watching La 
Reine Margot, Louis Malle’s Damage and 
several other films avidly then.

Is a suit a form of camouflage? You said 
that a good suit is an investment which 
makes the client feel safe.
Men who don’t have a perfect figure come to 
me sometimes. They’ve often had a problem 
with dressing well for years. When they put 
on something they feel comfortable in for 
the first time in their lives and see in the 
mirror that they look good, and when I see 
the flash of joy in their eyes, I know that the 
mission is accomplished. Men feel good. 
I myself know that when I put on a suit, I feel 
different. Walking in a tracksuit is different 
than walking in a suit, men straighten up 
and take steps differently. And it’s a kind 
of armour or simply a  men’s outstanding 
packaging.

Do you feel safer in a suit yourself?
I like suits a lot, but I sometimes put them 
on reluctantly because I  don’t feel like 
wearing them. Suits are perfect clothing 
for men. A  jacket will always improve 
one’s figure and dress him well. Those who 
don’t have a perfect figure often look very 
good in jackets.

And what about women in suits?
Women like suits a lot and often ask if we sew 
for them too. And we do, most often women’s 
tuxedos. It’s a kind of a wardrobe must-have. 
When there’s nothing else to wear, women 

often choose a good jacket and trousers or 
a skirt, which makes them look perfect.

Is a women’s suit a classic or avant-garde?
It’s an absolute classic; Yves Saint Laurent 
showed that in a simply masterly manner, 
and it works. Proportions change, arms 
change, fittings change, but women wearing 
trousers and jackets will always gain self-con-
fidence and make a strong impression.

Who should a woman be so that you 
would design for her? Because you sew 
women’s clothing for special occasions?
It’s become established like that. What 
hangs behind you are our clients’ suits. 
They come and make orders, including 
women. Women happen to be obviously 
more inspiring and intriguing, but I dress 
normal people, and this is my passion and 
my daily bread.

Do you think that there are true dandies 
in Poland today?
Sure there are! There are lots of fops and odd-
ly dressed boys. Some do it better, others do 
it worse. There are several bloggers who dress 
nicely, it’s all pleasant to look at. I don’t know 
whether it’s a short-term trend or something 
long-lasting, but it makes me happy that 
young men want to look nice and different.

Isn’t it the case that many of those blog-
gers simply become celebrities?
It’s unfortunately the case that fashion 
has become a  springboard to recognis-
ability for many. Bloggers and people who 
write about fashion and show what they 
have in their wardrobes have found their 
idea for a living in it, they earn money and 
become recognizable. It’s a part of this 
culture, and it needs to be respected. The 
proportions are obviously sometimes dis-
torted, and I think it’s not good, but such 
are the times.

It is similar with photography: everyone is 
a photographer.
As far as photography is concerned, I have 
a well-trained eye for that. Time will tell. If 
someone is strong enough, can fight their 
way through and has a talent, if they can do 
it, they will keep doing it. The group of pho-
tographers is actually quite fixed and per-
manent. There are young photographers, 
but we have to wait and see what they will 
do and how they will think and develop in 
several years’ time.

Aren’t you irritated at the ease with 
which some people reach certain things?
Why should I be irritated?

Because of multiplicity that causes medi -
ocrity.
And what about you? Wouldn’t you get an-
noyed if you suddenly had twenty friends 
who’d want to write?

We would have a lot of things to talk 
about.
Exactly, and it works the other way round. 
It’s in a way inspiring that there are so many 
people who want to do it and that there is 
fashion for fashion.

Tell us about the theatre. Can you give 
free rein to your imagination when you 
design clothes for performances?
As regards the theatre, I love doing it, which 
often makes the life of Atelier difficult be-
cause I’m often away on rehearsals or other 
stuff, but the theatre is a great refuge from 
what I do on a daily basis. I have around thir-
ty premieres to my credit. The last one was 
Trucicel directed by Cezary Żak in Och Te-
atr. The theatre means most of all meetings 
with fantastic people. One the one hand you 
dress them, and on the other hand you meet 
amazing actors, directors and theatre peo-
ple who are really inspiring. Working with 
them is a pleasure. And it’s always the most 
precious thing for me.

You can time-travel too.
I  love that! When I  was thinking about 
it some time ago, I noticed that I’d gone 
through all decades of the 21st century. The 
20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and now I’ve been 
doing the 70s. I haven’t done the 90s, or per-
haps I have? I don’t remember, but I really 
like it. I love historical fashion.

You do several things at the same time. 
You must be a well-organized person.
Everything’s about dressing people. I don’t 
paint, I don’t do others’ hair. (Laughs)

How do you find time for that? You must be 
a very well-organized person.
I never have enough time. Truth to be told, 
since we started recording Project Runway 
on 10 January, I’ve been at work every day. 
I’m tired, but it’s also a source of pleasure.

Is it nice to work in television?
I was really afraid of that, but we have a fan-
tastic team of producers, and as far as the 
participants are concerned, you’ve all had 
a chance to get to know them. It’s a nice ad-
venture. The work is very intensive because 
the production process lasts around forty 
days in one go, every day, but it’s a great ad-
venture. I’m already looking forward to the 
next edition.
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ZOSTALIŚMY ZAPROSZENI NA SPECJALNY LUNCH PRASOWY 
BIURA PROMOCJI TURYSTYKI LITWY, BY MÓC NASTĘPNIE 
ZACHĘCAĆ POLAKÓW DO ZWIEDZANIA LITWY. TERAZ JESTEŚMY 
TROCHĘ W KROPCE, BO BYLIŚMY NA LITWIE NIE RAZ I NIE 
SĄDZILIŚMY, ŻE TRZEBA JESZCZE KOGOŚ DO ODWIEDZENIA 
NASZYCH SĄSIADÓW ZACHĘCAĆ. NAS NIE TRZEBA.

ZAJRZYJ 
DO SĄSIADA
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Zostaliśmy zaproszeni na specjalny lunch 
prasowy Biura Promocji Turystyki Litwy, 
by móc następnie zachęcać Polaków do 
zwiedzania Litwy. Teraz jesteśmy trochę 
w  kropce, bo byliśmy na Litwie nie raz 
i nie sądziliśmy, że trzeba jeszcze kogoś 
do odwiedzenia naszych sąsiadów zachę-
cać. Nas nie trzeba.

Powiemy Wam, co wiemy. Punkt pierw-
szy: Litwa jest cudna. Cudne są zarówno 
jej miasta, jak i  przyroda. Punkt drugi: 
Litwini są przemili, nie słuchajcie bzdur, 
które wmawia wam telewizja. Punkt trze-
ci: litewskie jedzenie to smakowa bomba 
(kaloryczna też). Punkt czwarty: Litwa jest 
blisko. To powinno wam wystarczyć do 
odwiedzenia naszych północno-wschod-
nich sąsiadów. Jeśli jednak z jakiegoś powo-
du jesteście zupełnie nieczuli na powyż-
sze argumenty, czytajcie dalej. Jako że 
trudno byłoby opisać wszystko, co ma do 
zaoferowania Litwa, zacznijmy wyciecz-
kę od jej stolicy. Na dziś i tak wystarczy 
wrażeń.

Do Wilna z Polski pielgrzymować można 
w zasadzie w każdym celu. Najwięcej tury-
stów przyjeżdża tu jednak z pobudek reli-
gijnych. Przecież to w Wilnie żeby wejść na 
stare miasto od strony południowej trzeba 
przejść przez Ostrą Bramę. W niej znajduje 
się jedno z najważniejszych sanktuariów dla 
polskich wiernych – niewielka kaplica z ob-
razem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Obraz 
uchodzi za cudowny, a jego autor do dziś po-
zostaje nieznany. W 1927 roku obraz został 
koronowany przez kardynała Aleksandra 
Kakowskiego. W uroczystości brali udział 
Józef Piłsudski i Ignacy Mościcki. Do dzisiaj 
msze święte odprawiane są tu w dwóch języ-
kach – litewskim i polskim.

Kolejnym miejscem wartym odwiedze-
nia jest ogromna i pełna przepychu katedra 
w Wilnie. Tutaj w katakumbach pochowano 
króla Polski Aleksandra Jagiellończyka oraz 
królowe – Elżbietę Habsburżankę i Barbarę 
Radziwiłłównę. Złożono tutaj także serce 
króla Władysława IV Wazy. Katedra leży 
na wielkim placu w samym sercu Wilna. 
Po latach komuny, kiedy przekształconą 
ją w magazyn, zdążyła już odzyskać daw-
ny blask. Świątynię otacza aż 11 kaplic, 
pośród których znaleźć można Kaplicę św. 
Kazimierza (z relikwiami świętego oraz 
nagrobkami królów i królowych pocho-
wanych w katakumbach) czy Kaplica Kró-
lewska (w której odbył się ślub Aleksandra 
Jagiellończyka i Heleny Moskiewskiej oraz 
potajemne zaślubiny króla Zygmunta Au-
gusta z Barbarą Radziwiłłówną).

Ostra Brama to najbardziej oczywisty 
z punktów na turystycznej mapie Wilna, na 
pewno jednak nie jedyny. Cała starówka 

>

Wilna warta jest poświęcenia przynajmniej 
kilku godzin. Choć miejscami jest jeszcze 
mocno zaniedbana to zachwyca naturalno-
ścią. Nie ma tu fałszywie pokolorowanych 
fasad, którymi szczycą się zachodnie sta-
rówki, niewiele tu banków, sieciowych 
sklepów z ubraniami czy znanych na ca-
łym świecie fast foodów, co nie oznacza, 
że nic tu się nie dzieje. Wręcz przeciwnie 
– sporą część rynku zajmują ogródki przy-
legających do niego knajpek i restauracji. 
Najciekawsze jednak można znaleźć w od-
chodzących od rynku uliczkach. To tutaj, 
między innymi na terenie historycznej 
żydowskiej części miasta (a jednocześnie 
obu żydowskich gett z  czasów II wojny 
światowej) rządzą niewielkie cukiernie, 
klimatyczne restauracyjki oraz małe loka-
le, w których można napić się wina.

Stara część Wilna, choć niewątpliwie 
atrakcyjna ze względów turystycznych, nie 
jest obecnie centrum życia miasta. To prze-
niosło się do nowej części, na nowoczesne 
place i skwery wzdłuż wijącej się przez mia-
sto łukami rzeki Wilii. Tutaj, między centra-
mi handlowymi, arteriami komunikacyj-
nymi, wysokimi biurowcami a  rzeką toczy 
się życie młodych mieszkańców miasta. 
Na placu Pieva po północnej stronie Wilii 

POWIEMY WAM, 
CO WIEMY. PUNKT 
PIERWSZY: LITWA 
JEST CUDNA. CUDNE 
SĄ ZARÓWNO 
JEJ MIASTA, JAK 
I PRZYRODA. 
PUNKT DRUGI: 
LITWINI SĄ 
PRZEMILI, NIE 
SŁUCHAJCIE 
BZDUR, KTÓRE 
WMAWIA WAM 
TELEWIZJA. PUNKT 
TRZECI: LITEWSKIE 
JEDZENIE TO 
SMAKOWA BOMBA
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każdy niezliczone ilości młodych ludzi spę-
dzają każdy słoneczny dzień opalając się 
i korzystając z rozmieszonych tu boisk do 
chyba wszystkich możliwych sportów. Po 
drugiej stronie łuku rzeki, nieopodal klima-
tycznego mostka będącego przedłużeniem 

Zarzecza – samozwańczego kraiku we-
wnątrz kraju, będącego jednocześnie sie-
dzibą wszystkich wileńskich niebieskich 
ptaków oraz litewską wersją artystycznej 
dzielnicy Paryża. Dzień Niepodległości 
obchodzi się tutaj w Prima Aprilis, bo jej 
mieszkańcy nie podchodzą zbyt poważnie 
ani do życia, ani do własnej republiki, ani 
do siebie samych. Chociaż Zarzecze ma 
własnego prezydenta, premiera, amba-
sadorów, biskupa, hymn a nawet patrona 
(brązowego Anioła Zarzecza), to konsty-
tucja państwa-dzielnicy została wypisana 
na... murze na ulicy Paupio. Zarzeczański 
rząd obraduje w knajpce Zarzecze, a tery-
torium dzielnicy strzeże dwunastoosobo-
wa armia. 

Aby wejść na teren Republiki Zarze-
cza nie trzeba mieć paszportu ani wizy, 
wystarczy przejść po jednym z obwieszo-
nych kłódkami mostków zakochanych. 

Ach, zapomnielibyśmy. Byliśmy na Li-
twie i w Wilnie wielokrotnie i wiecie, co 
nam się teraz najfajniej z nią i z nim koja-
rzy? Jedzenie. Na przykład takie, jak w Fa-
milia Bistro przy ulicy Garbary w Gdań-
sku. Przed wycieczką na Litwę warto tam 
zajrzeć i sprawdzić, z  jakimi frykasami 
będziecie mieli do czynienia u naszych 
północno-wschodnich sąsiadów.
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Konstytucja republiki Zarzecza

1. Człowiek ma prawo mieszkać nad Wilenką, 
a Wilenka przepływać obok człowieka.
2. Człowiek ma prawo do ciepłej wody, ogrze-
wania w zimie i do dachu z dachówek. 
3. Człowiek ma prawo umrzeć, ale nie jest to 
jego obowiązkiem. 
4. Człowiek ma prawo do błędów. 
5. Człowiek ma prawo do wyjątkowości. 
6. Człowiek ma prawo kochać. 
7. Człowiek ma prawo być niekochany, ale 
niekoniecznie. 
8. Człowiek ma prawo być nieznany i niewybitny. 
9. Człowiek ma prawo do lenistwa i nicnierobienia. 
10. Człowiek ma prawo kochać kota i opieko-
wać się nim. 
11. Człowiek ma prawo opiekować się psem do 
końca życia (swego lub psa). 
12. Pies ma prawo być psem. 
13. Kot nie ma obowiązku kochać swego pana, 
ale powinien pomóc mu w trudnej chwili. 
14. Człowiek ma prawo czasami nie wiedzieć, 
czy ma obowiązki. 
15. Człowiek ma prawo wątpić, ale nie jest to 
jego obowiązkiem. 
16. Człowiek ma prawo do szczęścia. 
17. Człowiek ma prawo do nieszczęścia. 
18. Człowiek ma prawo do milczenia. 
19. Człowiek ma prawo do wiary. 
20. Człowiek nie ma prawa do przemocy. 
21. Człowiek ma prawo uświadomić sobie swoją 
małość i wielkość. 
22. Człowiek nie ma prawa porywać się na 
wieczność. 
23. Człowiek ma prawo rozumieć. 
24. Człowiek ma prawo niczego nie rozumieć. 
25. Człowiek ma prawo być różnej narodowości. 
26. Człowiek ma prawo obchodzić swoje urodzi-
ny albo ich nie obchodzić. 
27. Człowiek powinien pamiętać, jak się nazywa. 
28. Człowiek może się dzielić tym, co ma. 
29. Człowiek nie może się dzielić tym, czego 
nie ma. 
30. Człowiek ma prawo mieć braci, siostry 
i rodziców. 
31. Człowiek może być wolny. 
32. Człowiek jest odpowiedzialny za swoją 
wolność. 
33. Człowiek ma prawo płakać. 
34. Człowiek ma prawo być niezrozumianym. 
35. Człowiek nie ma prawa zrzucać winy 
na innych. 
36. Człowiek ma prawo do indywidualizmu. 
37. Człowiek ma prawo nie mieć żadnych praw. 
38. Człowiek ma prawo się nie bać. 
 
NIE ZWYCIĘŻAJ 
NIE BROŃ SIĘ 
NIE PODDAWAJ SIĘ

ulicy Gedimino błyszczy w słońcu ogromny 
gmach litewskiego parlamentu. 

Po drugiej stronie starówki, za rzeką 
Wilejką, zaczyna się zupełnie inna strona 
Wilna. Rzeka wyznacza granicę Republiki 
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EN

VISIT YOUR NEIGHBOR

WE WERE INVITED TO A SPECIAL PRESS 
LUNCH ORGANIZED BY THE LITHUANIA 
TOURISM PROMOTION BUREAU SO THAT 
WE COULD LATER ENCOURAGE POLES TO 
VISIT LITHUANIA. NOW WE ARE IN A FIX 
BECAUSE WE HAVE BEEN TO LITHUANIA 
MORE THAN ONCE BUT HAVE NOT SUP-
POSED THERE WOULD BE STILL SOMEONE 
WHO WOULD NEED ENCOURAGEMENT TO 
VISIT OUR NEIGHBOURS. WE DEFINITELY 
DON’T NEED ANY.

We are going to tell you what we know. 
Firstly, Lithuania is marvellous. Both its 
cities and nature are beautiful. Secondly, 
Lithuanians are utterly charming people. 
Do not listen to the rubbish that the media 
keep repeating. Thirdly, Lithuanian food 
is truly delicious (and calorific, too). Four-
thly, Lithuania is close to Poland. And this 
should be enough for you to decide to meet 
our neighbours from the north-east. But if 
you are completely insensitive to all those 
arguments for any reason, keep reading. It 
would be rather impossible to describe eve-
rything Lithuania has to offer so let’s begin 
our trip from its capital city, which in itself 
will be enough for today.

You can come to Vilnius from Poland 
for any kind of reason. But it is religion 
that draws most tourists to the city be-
cause it is precisely here that you have to 
cross the Gate of Dawn to enter the Old 
Town from the south. The Gate houses 
one of the most important sanctuaries for 
Polish pilgrims, a small chapel with the 
painting of Our Lady of the Gate of Dawn. 
The painting is considered to be miraculo-
us, and its author remains unknown even 
today. In 1927, the picture was crowned by 
Cardinal Aleksander Kakowski, and the 
ceremony was attended by First Marshal 

Józef Piłsudski and President Ignacy Mo-
ścicki. Masses are still held here in two 
languages: Lithuanian and Polish.

Another place worth a visit is the great 
and sumptuous Cathedral of Vilnius. Insi-
de its catacombs are buried King of Poland 
Alexander Jagiellon and Polish queens: Eli-
sabeth of Habsburg and Barbara Radziwiłł. 
It is also where the heart of King Władysław 
IV Vasa was buried. The cathedral is loca-
ted in a huge square in the very centre of 
Vilnius. After years of communism, when 
it was turned into a warehouse, the building 
has managed to restore its former shine. 
The church is surrounded by as many as 
11 chapels, including Saint Casimir Chapel 
(with the relics of the saint prince and tomb-
stones of kings and queens buried in the 
catacombs) or the Royal Chapel (where Ale-
xander Jagiellon married Helena of Moscow 
and where King Sigismund II Augustus mar-
ried in secret Barbara Radziwiłł).

The Gate of Dawn is the most obvious 
point on the tourist map of Vilnius but 
certainly not the only one. The whole Old 
Town is worth a visit lasting at least seve-
ral hours. Although it is badly neglected in 
places, it still delights with its naturalness. 
You will not find here falsely coloured faca-
des that Western old towns boast so often 
nor numerous banks, chain stores with 
clothing or fast food restaurants known 
all over the world, which does not mean 
that nothing happens here. Quite the 
opposite, a large part of the market square 
is occupied by outdoor cafes and restau-
rants. But the most interesting things can 
be found in the streets radiating from the 
square. Situated among others within the 
historical Jewish district (and at the same 
time within both Jewish ghettos dating 
back to World War II), they are ruled by 
small coffee shops, cosy restaurants and 
tiny bars offering wine.

Although certainly attractive for to-
urist reasons, the old part of Vilnius is not 

the current hub of the city life. The latter 
has moved to the newer part of the city, to 
modern squares located along the Neris 
River meandering through the city. This 
is the centre of younger Lithuanians’ life, 
squeezed in between shopping centres, 
main roads, high-rise office blocks and the 
river. Pieva Square, located on the north 
side of the Neris, gathers young people 
spending every sunny day here sunbathing 
and using nearby fields to play all kinds of 
sports. The huge Lithuanian parliament 
building sparkles in the sun on the other 
side of the river, close to an atmospheric, 
small bridge extending Gedimino street.

But there is a completely different part 
of Vilnius beginning on the other side of 
the Old Town, beyond the Vilnia River. The 
river forms the boundary of the Republic of 
Užupis, a self-proclaimed country within 
a country, which is at the same time home 
to all freebooters from Vilnius and a Lithu-
anian version of the artistic centre of Paris. 
The Independence Day is celebrated here on 
April Fool’s Day because locals do not take 
neither life nor themselves or their republic 
seriously. Although Užupis has its own presi-
dent, prime minister, ambassadors, bishop, 
anthem and even patron saint (the bronze 
Angel of Užupis), the constitution of this co-
untry was written on... a wall on Paupio stre-
et. The Užupian government meets in a joint 
called Užupis, and the “state” territory is 
guarded by a twelve-person army.

One does not need a passport or visa to 
enter the Republic of Užupis. Crossing one 
of the bridges decorated with hundreds of 
lovelocks is enough.

Ah, we would forget! We have been to 
Lithuania and Vilnius many times and you 
know what they now remind us of? Food. 
For example the one found in Familia Bistro 
on Garbary street in Gdansk. It is worth vi-
siting the restaurant before going to Lithu-
ania to check what kind of delicacies you 
will be treated with by our neighbours.
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Najnowszy z „niefilmów” Dżafara Panahiego 
jest dowodem w sprawie chwalebnego wpływu 
rygorów na twórczy potencjał wybitnych ar-
tystów. Panahi, obok Abbasa Kiarostamiego 
i najmłodszego w tym gronie Asgara Farhadie-
go najwybitniejszy twórca kina irańskiego, za-
lazł za skórę reżimowi ajatollahów tak bardzo, 
że zakazali mu uprawiania zawodu na 20 lat, 
jak również odebrali paszport. Reżyser, który 
już w swoich wcześniejszych, legalnych dzie-
łach świetnie bawił się konwencją filmu w fil-
mie (np. wielokrotnie nagradzane „Lustro” w po-
łowie zmienia się z fabuły w dokument, kiedy 
znużona odtwórczyni roli głównej buntuje się 
i ucieka z planu), znalazł w nowych okolicz-
nościach doskonałą okazję do tego, by zagrać 
na nosie swoim prześladowcom. Jego kolejne 
utwory są przemycane na Zachód w ukry-
tych pendrive’ach, zaś pierwszy z nich nosił 
genialny w swej bezczelności Magritte’owski 
tytuł „To nie jest film”. Próba gatunkowego 
określenia „Taxi” może się okazać nazbyt 

karkołomna – jest to fabuła udająca, że udaje 
dokument. Panahi prowadzi taksówkę, której 
pasażerowie w większości go rozpoznają i nie 
wierzą w to, że autor zatrudnił się jako kierow-
ca (zwłaszcza, że nie każe sobie płacić za kurs 
i kiepsko zna topografię Teheranu). Ani przez 
chwilę nie opuszczamy wnętrza samochodu, 
choć „Taxi” nie do końca jest „słuchowiskiem 
filmowym” na podobieństwo wybitnych ską-
dinąd „Locke” Knighta, czy „Baby są jakieś 
inne” Koterskiego – u Panahiego zwycięża 
żywioł kina, aktorzy i dramaturgia są w tym 
utworze nieporównanie bardziej dynamiczne. 
Wszyscy tu coś kręcą:  Panahi kręci, twierdząc, 
że nie robi filmu (wszak wszystko rejestruje 
mała kamera na desce rozdzielczej), poturbo-
wany w wypadku mężczyzna każe „nakręcić” 
komórką swoje słowa zmieniające testament, 
młodociana siostrzenica reżysera własną ka-
merą chce kręcić film na szkolne zaliczenie. 
Mamy tu pyszną drwinę z obwarowań kinema-
tograficznych w Iranie: dziewczynka próbuje 
nakłonić młodego żebraka, żeby oddał właści-
cielowi ukradziony banknot, bo zepsuł jej film 
„niemoralnym” zachowaniem. A filmów, które 
grzeszą „plugawym realizmem”, szkalują do-
bre imię narodu i nie są kierowane do dystry-
bucji. Pop jesiennych wyborach może nam nie 
być do śmiechu na takie dictum. 

Kiedy Panahi wygrał tegoroczne Berlinale, 
bałem się, że to gest polityczny, nagroda przy-
znana niejako z litości – nic bardziej mylące-
go. To wspaniały, inteligentny i nadzwyczaj 
dowcipny film, zasługujący na najwyższe lau-
ry. Wsiądźcie do tej taksówki.

EN

TAXI DIRECTED BY JAFAR PANAHI

The latest Jafar Panahi’s “non-film” is evidence 
in the case concerning the glorious influence 

of rigour on the creative potential of outstan-
ding artists. Panahi, who is the most emi-
nent Iranian filmmaker (apart from Abbas 
Kiarostami and Asghar Farhadi, the youn-
gest of the three), became such a nuisance 
to the Ayatollah regime that they banned 
him from practising his profession for 20 
years and took away his passport. The direc-
tor, who successfully played with the film-
-within-a-film convention in his earlier, legal 
works (for example The Mirror, for which he 
received many awards and which changes 
from a feature film into a documentary in 
the middle, when the tired lead actress re-
bels against the film and flees the set), tur-
ned these new circumstances into a perfect 
chance to thumb his nose at his persecutors. 
His subsequent works are smuggled to the 
West in hidden flash drives, and the first of 
them had a brilliantly insolent Magritte-like 
title, This Is Not a Film. Attempts at classi-
fying Taxi as a specific genre may turn out 
to be too risky. It is a feature that pretends 
to pretend to be a documentary. Panahi 
drives a taxi, and most of his passengers do 
not recognize him and do not believe that 
the author got a job as a driver (all the more 
so because he does not order money for the 
rides and barely knows the topography of 
Teheran). We do not get out of the car for a 
minute, even though Taxi is not entirely 
a “film audio drama” like for example the 
otherwise outstanding Locke by Knight or 
Baby są jakieś inne by Koterski. It is the ci-
nema that wins in Panahi’s film; the actors 
and dramaturgy are incomparably more 
dynamic here. Everyone is fibbing in the 
movie: Panahi is fibbing when he claims that 
he is not making a film (indeed, everything 
is recorded by a small camera on the con-
trol panel), a man battered in an accident 
wants to make others “shoot” his own words 
changing his last will and testament, and 
the director’s juvenile niece wants to shoot a 
final work for school with her own camera. 
What we get here is an excellent mockery of 
filmmaking stipulations in Iran: a girl tries 
to induce a young beggar to give a stolen 
banknote back to the owner because he 
spoiled her film with his “immoral” beha-
viour. And films that are accused of “filthy 
realism” besmirch the nation’s good name 
and cannot be distributed. After the autumn 
elections, Poles can find nothing to laugh 
about in such a dictum.

When Panahi won this year’s Berlinale, I 
was afraid that it was a political gesture and 
that the prize was awarded to him as if out 
of pity. But I couldn’t be more wrong. It is 
an excellent, intelligent and unusually witty 
film that deserves the greatest laurels. I re-
commend taking this taxi.
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TAXI TEHERAN 
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WOJCIECH KUCZOK
FOT. MONIKA SZAŁEK 

 
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.
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HANIF KUREISHI, „BUDDA Z PRZEDMIEŚCIA”, WYD. ZNAK, 
KRAKÓW 2015

Druga pozycja z Londynem w tle. Tym razem fikcja, przynajmniej ga-
tunkowa. Drugie polskie wydanie powieści, którą pisarz zadebiutował 
w 1990 roku. Zadebiutował na gruncie powieści obyczajowej, bo pierw-
szych literackich szlifów dokonywał… w pornografii. Jeśli znacie życie 
i twórczość Almodovara, to możecie się domyślić, że i Kureishiemu 
taki start wyszedł na dobre. Autor bez ogródek opisał życie prawie-
-angielskiego chłopca z rodziny imigranckiej. I otworzył tym dyskusję 
– o konwenansach, rodzącej się w Europie Zachodniej idei multikulti, 
zakłamaniu i przede wszystkim dojrzewaniu. Bo to powieść inicja-
cyjna, którą odczytają nie tylko dzieci pakistańskich imigrantów, ale 
i nastolatki na całym świecie. Powodem tego wznowienia jest wydanie 
przez Znak nowej powieści pisarza – „Ostatniego słowa” (sprzed roku). 
Warto przyswoić sobie tę pierwszą, by zrozumieć drugą. Można też 
sprezentować kuzynowi/synowi/córce w okresie dojrzewania. Jeśli 
nie jesteście pruderyjni. 

EN

HANIF KUREISHI, ‘THE BUDDHA OF SUBURBIA”, ZNAK, 
KRAKÓW 2015

Again, we’re in London. This time - fiction. The second Polish edition of 
the 1990 novel by Hanig Kureishi. Although his debut was a novel of man-
ners, he honed his writing skills in... pornography. If you’re familiar with 
Almodovar’s life and work, you can imagine that it worked out for the best 
also for Kureishi. The author bluntly describes the life of an almost-English 
boy from a family of immigrants, provoking discussion about convention, 
multiculturalism that has emerged in Western Europe, deceit and - most 
of all - about growing up. It’s a novel that describes entering adulthood that 
can be understood not only by children of Pakistani immigrants, but also 
by teenagers all around the world. The reason for re-release was publishing 
Kureishi’s latest novel, “The Last Word” (2014). It’s good to read the former 
to understand the latter. Or, you can always buy it for a gift to your cousin/
son/daughter in puberty. If you’re not prudish, that is.

JOHN CLEESE, „TAK CZY INACZEJ…”, WYD. ALBATROS, 
WARSZAWA 2015

Autobiografia głównego, jeśli można tak powiedzieć, Pythona to po-
nad czterysta stron skrupulatnie zapisanych wspomnień z ca-
łej jego dotychczasowej drogi zawodowej. Książka, zaopatrzo-
na w pr y watne wątki i zdystansowaną autoanalizę opowiada 
o  tym, jak ten wielki (ponad metr dziewięćdziesiąt wzrostu!), 
ale chorobliwie nieśmiały absolwent Cambridge i  przedstawiciel 
„niższej klasy średniej” stał się wielkim komikiem. Rzecz dla 
fanów Monty Pythona i wszystkich, którzy interesują się psy-
chologią sław y (inteligenckie określenie czytelników Pudel-
ka). I jak przy każdej biografii, można zapoznać się z rzeczywi-
stością, której nie będzie nam dane doświadczyć bezpośrednio 
– w tym wypadku to zderzenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjed-
noczonych w  poszczególnych dekadach, a  Cleese przeżył ich 
już siedem i pół. Od czasu do czasu można parsknąć śmiechem. 
I są obrazki!

EN

JOHN CLEESE, “SO, ANYWAY.. .”, ALBATROS, 
WARSAW 2015

The autobiography of the, let’s say, number one Python is more 
than 400 pages of  memories meticulously chose from his en-
tire career and taken down. The book includes private mem-
ories together with a  level-headed self-analysis and revolves 
around the topic of how this great (more than 6.2 feet!), shy 
Cambridge graduate and “lower middle-class” representative 
became one of England’s greatest comedians. It’s a  thing for 
Monty Python followers, as well as anyone interested in “ce-
lebrity psychology” (a  fancier name for TMZ.com readers). As 
with any biography, you can get close to the reality you won’t be 
able to experience first-hand, the clash of the United Kingdom 
and the US in particular decades. After all, Cleese is 75 already. 
You’ll guffaw occasionally. And there are pictures!

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska
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ZDJĘCIA Wojciech FoltROZMAWIAŁ Jakub Milszewski

KIEDY KLAUDIA SZAFRAŃSKA I MICHAŁ 
WASILEWSKI, DUET ZNANY JAKO XXANAXX, 
ZOSTAŁ ZAPROSZONY NA PIERWSZE WIELKIE 
FESTIWALE, NIE MIAŁ NA KONCIE NAWET 
DŁUGOGRAJĄCEJ PŁYTY. TERAZ MAJĄ 
JUŻ PŁYTĘ, WYDAWCĘ, DOŚWIADCZENIE 
I PLANY. TALENT MIELI OD ZAWSZE.

KAŻDEMU 
NALEŻY SIĘ 

XXANAXX
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Jeszcze przed wydaniem „Triangles” up-
omniał się o was muzyczny mainstream 
– zaczęliście pojawiać się na dużych fes-
tiwalach, zgłosił się duży wydawca. Do-
brze wam w tym mainstreamie?
Klaudia: Chyba tak, bo zawsze marzyliśmy 
o tym, żeby nasza muzyka trafiała do coraz 
większej liczby osób. Teraz zdobywamy 
coraz więcej fanów, więc jak najbardziej 
się z tego faktu cieszymy. Nie chcemy się 
zamykać w muzycznej alternatywie, gdzie 
znałaby nas tylko garstka ludzi.
Michał: Mnie się wydaje, że fajne u nas jest 
to, że cały czas balansujemy na krawędzi 
między muzyką alternatywną, a muzyką 
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może nie do końca głównego nurtu, ale bar-
dziej w tę stronę. Fajne jest to, że umiemy 
pogodzić te dwa światy. To dobra muzy-
ka dla tych, którzy słuchają komercyjnych 
rozgłośni radiowych, jak i dla tych, którzy 
słuchają totalnie offowych rzeczy.
Klaudia: My się nie zmieniamy. Robimy 
cały czas muzykę jaką chcemy, jaka gra 
w naszych sercach. A że to trafia do takiej 
ilości ludzi to może tylko cieszyć.

Jak już z przytupem i z kopa weszliście 
w ten showbiznes to nic was w nim nie zdzi-
wiło, nie zaskoczyło, nie przestraszyło?
Klaudia: Nie wiem czy możemy już mówić 

o showbiznesie, bo tego wielkiego muzycz-
nego światka nie zaznaliśmy jeszcze.
Michał: Nie jesteśmy w stanie się wypo-
wiadać na temat tego, jak wygląda show-
biznes. Unikamy grania na festynach, na 
których gra Maryla Rodowicz. Nie mamy 
szansy i nie chcemy poznawać tego środo-
wiska. To, które znamy, to środowisko na-
szego własnego podwórka, ludzie, którzy 
robią muzykę podobną do naszej. W tym 
otoczeniu czujemy się dobrze. Są to na tyle 
otwarte i  przyjazne osoby, że nie da się 
tego traktować na takiej zasadzie, że wsze-
dłeś w muzyczny świat i musisz zadawać 
się z ludźmi, którzy są z totalnie innej baj-
ki niż twoja.
Klaudia: Szczególnie, że wielu naszych zna-
jomych artystów i znajomych zespołów de-
biutowało mniej więcej w tym samym cza-
sie i w tym samym czasie poznawali scenę, 
którą współtworzą razem z nami.

Ale Open'er czy Audioriver, na których 
występowaliście, to spora część tego show-
biznesu – za tymi imprezami stoi cały sz-
tab ludzi związanych z rynkiem.
Michał: To się zgadza. Patrząc w taki spo-
sób rzeczywiście można stwierdzić, że liznę-
liśmy trochę dużego świata. Te imprezy 
były dla nas fajne też dlatego, że komplet-
nie się nie spodziewaliśmy, że przyjdzie 
nam na nich zagrać. Nagle po prostu zaczęły 

W ZESZŁYM ROKU 
ZAGRALIŚMY JUŻ 
KILKA KONCERTÓW 
ZA GRANICĄ, M.IN. 
NA FESTIWALU 
THE GREAT ESCAPE 
W BRIGHTON. MOŻNA 
POWIEDZIEĆ, ŻE 
TO BYŁ NASZ TAKI 
MALUTKI POCZĄTEK 
KONCERTOWANIA ZA 
GRANICĄ.ZAGRALIŚMY 
TEŻ W NIEMCZECH 
W DARMSTADT. 
TERAZ TROCHĘ SIĘ 
NAM TO ROZROSŁO. 
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się kolejne oferty kolejnych festiwali i byli-
śmy tym zszokowani. A potem, kiedy już 
graliśmy te imprezy, byliśmy zszokowani, 
że ludzie przychodzą na nasze występy. 
Przecież kiedy graliśmy na Open'erze nie 
mieliśmy nawet wydanej EP-ki!

A propos lizania dużego świata. W wy-
wiadach otwarcie mówicie, że ciągnie was 
za granicę. Jak wam to idzie?
Klaudia: Idzie powoli, ale myślę, że małymi 
kroczkami krążymy wokół tego celu, a przy-
najmniej tak nam się wydaje. W zeszłym 
roku zagraliśmy już kilka koncertów za gra-
nicą, m.in. na festiwalu The Great Esca-
pe w Brighton. Można powiedzieć, że to był 
nasz taki malutki początek koncertowania 
za granicą. Zagraliśmy też w Niemczech 
w Darmstadt. Teraz trochę się nam to roz-
rosło. W tym roku zagraliśmy swój własny 
koncert w Wilnie. Zaskoczył nas fakt, że 
było wielu ludzi, którzy znali naszą muzykę. 
Cieszyło nas, że nie jedziemy tam tylko po 
to, żeby ludzie nas poznali. Wiedzieliśmy, że 
mamy garstkę, ale jednak fanów. W tym ty-
godniu wyjeżdżamy do Rumunii i Węgier. 
Czyli już możemy się pewnymi rzeczami 
pochwalić.

Zapowiadaliście też EP-kę z zagranicznymi 
wykonawcami, która miała wyjść na jesie-
ni. To będzie wasz bilet za granicę, moż-
liwość nałapania kontaktów i pokazania 
się poza Polską?
Michał: Mam nadzieję, że po części tak będzie. 
Oczywiście czy tak się stanie to się dopiero 
okaże. Rzeczywistość nas zweryfikuje. Ale 
w tym momencie faktycznie pracujemy nad 
taką płytą, w której wezmą udział także za-
graniczni wykonawcy. Pytanie o to pojawia 
się w którymś wywiadzie z kolei. Na razie 
jeszcze nie podajemy żadnych nazwisk ar-
tystów, z którymi chcemy współpracować, 
bo nie chcemy robić nadziei i zawieść ni-
kogo, jeśli okaże się, że coś nie wypaliło. 
Póki co przygotowujemy taką EP-kę, na 
której zagraniczni artyście się pojawią. Jacy? 
Niespodzianka.

Plan na 2016 rok to następny album dłu-
gogrający?
Klaudia: Tak. Przede wszystkim chcemy 
wydać drugą płytę. Mam nadzieję, że za-
czniemy gdzieś wymykać się na koncerty 
i festiwale i za granicę. Chcemy cały czas 
się w muzyce rozwijać i tworzyć jak najwięcej 
nowych utworów. To jest główny cel na 2016.

A jeśli – odpukać – okaże się, że druga pły-
ta nie zażre za granicą, trzecia też nie 
bardzo, to co wtedy? Wystarczy wam de-
terminacji, żeby dalej walczyć o ten rynek?

Michał: Trudno jest odpowiedzieć na to py-
tanie, bo staramy się nie zakładać poraż-
ki, jakiegoś zawodu z naszej strony. Wolę 
myśleć, że coś nam się uda osiągnąć. Gdy-
by jednak miała miejsce taka sytuacja, że 
faktycznie druga płyta nie zażarłaby tak, 
jakbyśmy sobie tego życzyli, to walczy-
my dalej. Ważne jest, żeby mieć ambicję. 
Jeśli chcesz cały czas robić coś nowego, 
pracujesz nad tym, daje ci to satysfakcję, 
to ilość włożonej pracy daje ci możliwość 
przełożenia tego na dalsze plany i kolejne 
rzeczy, które jeszcze można zrobić. Dlate-
go nie wydaje mi się, że gdyby okazało się, 
że druga płyta nie będzie jakimś wielkim 
sukcesem, to że stwierdzilibyśmy, że nie 
robimy już nic, rezygnujemy.
Klaudia: Jesteśmy ludźmi z pasją. Od za-
wsze pasjonowała nas muzyka, chcieliśmy 
ją tworzyć. Gdyby coś się nie udało to da-
lej będziemy szukać innych brzmień, in-
nych konfiguracji muzycznych, z których 
moglibyśmy być zadowoleni i  my, i  nasi 
słuchacze. Zdecydowanie będziemy da-
lej próbować.

Kluby w Polsce są technicznie przygot-
owane do koncertów Xxanaxx?
Klaudia: My nie mamy zbyt wielkich wy-
magań. Jest nas tylko dwójka i nie potrze-
bujemy wielkiej sceny. Od zawsze marzy-
liśmy, żeby ten skład się powiększył, ale 
nie zawsze jest taka możliwość. Wydaje 
mi się, że póki co mniejsze kluby w mniej-
szych miastach nie są jeszcze przygoto-
wane na koncerty w większym składzie.
Michał: Trzeba się też pogodzić z  tym, że 
w Polsce w dużych miastach są kluby na 300-
400 osób, a większych nie ma. Nie ma sal 
koncertowych poza kilkoma w dużych aglom-
eracjach. To jest smutny fakt, który prow-
adzi do tego, że nie bardzo można sobie 
pozwolić na produkcję jakiegoś większe-
go show. Z drugiej strony nie można ole-
wać mniejszych miast przez to, że są tam 
mniejsze kluby czy mają mniejsze możli-
wości. Każdemu się należy nasz koncert, 
może w ograniczonej wersji sprzętowej, ale 
nie widzę problemu, żeby grać również 
tego typu imprezy i wbijać do mniejszych 
miast, żeby grać na mniejszej sali. 

JESTEŚMY LUDŹMI Z PASJĄ. OD ZAWSZE PASJONOWAŁA 
NAS MUZYKA, CHCIELIŚMY JĄ TWORZYĆ. GDYBY COŚ 
SIĘ NIE UDAŁO TO DALEJ BĘDZIEMY SZUKAĆ INNYCH 
BRZMIEŃ, INNYCH KONFIGURACJI MUZYCZNYCH, Z KTÓRYCH 
MOGLIBYŚMY BYĆ ZADOWOLENI I MY, I NASI SŁUCHACZE. 

K A Ż D E M U  N A L E Ż Y  S I Ę  X X A N A X X
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EVERYONE DESERVES XXANAXX

WHEN KLAUDIA SZAFRAŃSKA AND 
MICHAŁ WASILEWSKI, A DUO KNOWN 
AS XXANAXX, WERE INVITED TO THEIR 
FIRST GREAT FESTIVALS, THEY DID NOT 
HAVE A LONG-PLAYING RECORD TO THEIR 
CREDIT. NOW THEY HAVE A RECORD, 
A PUBLISHER, EXPERIENCE AND PLANS. 
AND TALENT, WHICH THEY HAVE HAD 
FROM THE BEGINNING.

Even before Triangles was released, the 
music mainstream had demanded your 
presence, you had started appearing at big 
festivals and a large publishing company 
had contacted you. Do you feel good in 
this mainstream?
Klaudia: I think we do because we’ve al-
ways dreamt that our music would appeal 
to an increasing number of people. Now we 
attract more and more fans so we are obvi-
ously very happy about it. We don’t want 
to hide in alternative music, where only 
a handful of people would find us.
Michał: I think that it’s nice that we remain 
on the edge between alternative music and 
music that is not entirely mainstream but 
close to that. It’s nice that we’re able to 
reconcile these two worlds. It’s good music 
for those who listen to commercial radio sta-
tions and those who listen to totally alter-
native things.
Klaudia: We don’t change. We make the 
music we want, the music that plays in our 
hearts. And we can be only happy that it ap-
peals to so many people.

But wasn’t there nothing that aston-
ished, surprised or scared you when you 
entered this show business so swiftly 
and violently?
Klaudia: I don’t know if we can already talk 
about show business because we haven’t ex-
perienced this great music world yet.
Michał: We’re not able to comment on the 
way show business is. We avoid playing at 
festivities that feature Maryla Rodowicz. 
We don’t have a chance and don’t want to 
meet this environment. The one we know is 
the environment of our own backyard, peo-
ple who make similar music to ours. And 
we feel good in this circle. These are such 
open and friendly people that it can’t be 
said that we’ve entered the world of music 
and now have to deal with people who are 
completely different than we are.
Klaudia: Especially that many artists and 
bands we are friends with made their de-

buts more or less in the same time and they 
were getting to know the scene they and we 
are now a part of in the same time too.

But the Open’er Festival or Audioriver you 
performed at are quite a large part of show 
busines; there is a whole staff involved in 
the industry behind those events.
Michał: That’s right. To look at it this way, 
you could really say that we got a smatter-
ing of this great world. Those events were 
great for us also because we hadn’t really 
expected that we would perform at them. 
And we were suddenly showered with offers 
of festivals; we were shocked. And then, 
when we were actually taking part in those 
events, we were shocked that people were 
coming to our concerts. Because when we 
were playing during Open’er, we hadn’t 
even had released an EP!

As regards the smattering of the great 
world, you frankly admit in interviews 
that you are drawn abroad. How is it 
going?
Klaudia: It’s going slow, but I think that, 
taking small steps, we circle around the 
target, or at least we think we do. We gave 
several concerts abroad last year, for exam-
ple at the Great Escape Festival in Brigh-
ton. We could say that it was our small 
beginning of giving concerts abroad. We 
also played in Darmstadt, Germany. Now it’s 
expanded a bit. We gave our own concert in 
Vilnius this year and were surprised that 
there were so many people who knew our 
music. We were happy that we didn’t go 
there only to make people hear about us. 
We knew that we had several fans, a hand-
ful of them, but still. This week we’re leav-
ing to Romania and Hungary. So we can 
boast several things already today.

You announced an EP with musicians from 
abroad. It was supposed to be released 
in autumn. Will it be your ticket to oth-
er countries? A chance to develop some 
contacts and show yourselves abroad?
Michał: I hope it will partially be like that. 
But obviously time will tell if it really hap-
pens. Reality will verify us. But we are 
actually working on such an album with 
foreign musicians at the moment. It’s not 
the first time we’re asked the question 
by our interviewer. We don’t reveal any 
names of artists we would like to coop-
erate with yet because we don’t want to 
get anyone’s hopes up or disappoint any-
one if it turned out that something went 
wrong. For the time being, we are work-
ing on an EP with foreign artists. Which 
ones? It’s a surprise.

Is another long-playing record your plan 
for 2016?
Klaudia: Yes. We’d most of all like to re-
lease a second album. I hope we will start 
slipping out to concerts and festivals and 
abroad. We want to keep developing in our 
music all the time and create as many 
new songs as possible. It’s our main aim 
for 2016.

And what if it turns out that, touch wood, 
the second album does not make it abroad 
and the third ones does not either? Will 
you have enough determination to keep 
fighting for the market?
Michał: It’s hard to answer that question 
because we try not to think about defeats 
or failures. I’d rather think that we’ll man-
age to achieve something. But if such a sit-
uation really happened and our second 
album wasn’t the success we’d like it to be, 
we would continue fighting. It’s important 
to have ambition. If you want to keep doing 
something new all the time, if you work on 
it and if it gives you satisfaction, then the 
amount of work you put into it gives you 
a chance to translate it into further plans 
and things you can still do. This is why 
I don’t think we would decide not to do any-
thing else and resign if it turned out that 
the second album wasn’t a great success.
Klaudia: We’re people with a passion. Mu-
sic has always fascinated us, we’ve always 
wanted to create it. If something goes 
wrong, we will look for other sounds and 
music configurations that could satisfy 
both us and our listeners. We’ll definitely 
keep on trying.

Are clubs in Poland technically prepared 
for Xxanaxx’s concerts?
Klaudia: We don’t make radical demands. 
There are only two of us, we don’t need 
a huge stage. We’ve always dreamt about 
enlarging our band, but it’s not always pos-
sible. I think that for the time being small 
clubs in small cities aren’t ready for con-
certs of a bigger line-up.
Michał: We have to get used to the thought 
that there are no larger clubs than those for 
300-400 people in larger cities in Poland. There 
are no concert halls except for several halls 
in large conurbations. It’s a sad fact that 
makes it difficult to afford making any 
bigger show. On the other hand, we can’t 
ignore smaller cities just because they 
have smaller clubs or limited capabilities. 
Everyone deserves our concert, perhaps 
sometimes in a limited equipment edition, 
but I don’t see a problem in performing at 
such events or visiting small cities to play 
in smaller rooms.

K U L T U R A  /  C U L T U R E4 2 – 4 3





PODCZAS TEGOROCZNEGO CIESZANÓW ROCK FESTIWALU ELEKTRYCZNE GITARY BĘDĄ 
MIAŁY NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ ZABRAĆ PUBLICZNOŚĆ DO ROKU 1991 – WTEDY 
WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ PIERWSZY ALBUM ZESPOŁU ZATYTUŁOWANY „WIELKA RADOŚĆ”, 
KTÓRY NA FESTIWALU ZOSTANIE ZAGRANY W CAŁOŚCI. O TEJ PŁYCIE ORAZ ZMIANACH 
NA PRZESTRZENI 30 LAT OPOWIADA LIDER FORMACJI, JAKUB SIENKIEWICZ.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweROZMAWIAŁ Jakub Milszewski
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WIDZOM W OCZY,
      NIE W BUTY

Chciałem zacząć od „Wielkiej radości” w 1991 
roku. Co tam się u was działo, że była 
taka wielka radość? Oczywiście poza ty-
tułem tej płyty.
„Wielka radość”, jeszcze na kasecie, uka-
zała się w 1991 roku. Było to nasze pierw-
sze wydawnictwo. To była o tyle szczegól-
na sytuacja, że zespół funkcjonował już 
jakieś dwa lata, mając wiele emisji w sta-
cjach radiowych, a ciągle nie miał płyty. 
Taki był wtedy cykl wydawniczy, że naj-
pierw wydawało się kasetę, a dopiero rok 
później płytę kompaktową. To jeszcze do-
datkowo wypromowało nas w mediach, 
bo właśnie następowało przechodzenie 
z nośnika analogowego (taśma magneto-
fonowa) na cyfrowy i  płyta kompaktowa 
bardzo to ułatwiła. Trzeba podkreślić, że 
koledzy z zespołu, już od 1990 roku cho-
dzili po rozgłośniach z naszymi nagrania-
mi, które kopiowano na tzw. radiówkach 
po to, żeby służyły do emisji na antenie. 
Robili to zarówno w rozgłośniach publicz-
nych, jak i  w  licznie powstających wów-
czas rozgłośniach komercyjnych. Oczy-
wiście chodzi głównie o stolicę, bo tutaj 
przede wszystkim działaliśmy. Tym spo-
sobem zespół był znany jeszcze zanim 
wydał jakąkolwiek płytę. Dawaliśmy już 
koncerty, w jakiś sposób byliśmy rozpozna-
wani. Myślę, że tytuł „Wielka radość” ma 
tutaj wieloznaczne konotacje. Oczy wi-
ście był to dla nas czas ogromnego szczę-
ścia, bo np. ja wcześniej funkcjonowałem 
tak trochę nieoficjalnie, w  drugim obie-
gu, grając dla znajomych, podłączając się 
do różnych składów, takich jak Orkiestra 
Na Zdrowie Jacka Kleyffa czy Niepodle-
głość Trójkątów Andrzeja Zeńczewskie-
go. Tak sobie muzykowałem tu i  ówdzie, 
a  piosenki pisałem głównie do szuflady, 
prezentując je tylko od czasu do czasu 
przy jakichś okazjach, takich jak strajki 
studenckie czy w  prywatnych mieszka-
niach, klubach i  tym podobnych salach, 
raczej związanych z  nieoficjalnym obie-
giem. Kiedy zmienił się ustrój my też się 
zmieniliśmy – utworzyliśmy formację pod 
nazwą Elektryczne Gitary i zaczął się okres 
wielkiej energii i  przyjemności czerpanej 

z  tego, co robimy. Dlatego tytuł „Wielka 
radość” oddaje nasz zapał, entuzjazm i poczu-
cie, górnolotnie to nazywając, spełniania mi-
sji, ponieważ uważaliśmy, że ten rodzaj 
estetyki i  twórczości trzeba promować. 
Drugie znaczenie wyrażenia „Wielka radość” 
było odwrotne – to najbardziej ponura pio-
senka z tego programu, podkreślająca, że 
każdemu sukcesowi towarzyszy upadek. 
Stała się utworem tytułowym, nie promo-
wała płyty jako singiel.

Ok, a czy po debiucie fonograficznym, 
kiedy Elektryczne Gitary stały się gwiaz-
dą, płyta się świetnie sprzedała...
...płyta sprawiła, że zaczęliśmy więcej 
koncertować. Zaczęto zwracać się do nas 
o występy. Podkreślam to, ponieważ nie-
którzy mogą myśleć, że to koncerty pro-
mowały płytę, u nas było odwrotnie – to 
płyta umożliwiła nam dobre występy.

A właśnie wtedy, kiedy zaczęło się dużo 
koncertów i przyszła ta większa rozpo-
znawalność, nie było konfliktu muzyka – 
medycyna? Wydaje mi się, że bycie le-
karzem to coś, co wymaga dużo czasu, 
skupienia i poświęcenia.
Wtedy jeszcze miałem dużo sił, żeby go-
dzić jedno z drugim. Ale już w roku 1993, 
po wydaniu drugiej płyty „A ty co?” zde-
cydowałem się na roczny bezpłatny urlop 

w mojej macierzystej klinice, oczywiście nie 
zrywając z  praktyką ambulatoryjną. Prze-
stałem na rok uczestniczyć w codziennej 
pracy kliniki i poświęciłem ten czas przede 
wszystkim na liczne występy i przygoto-
wywanie materiału na kolejną płytę, która 
ukazała się rok później. Podobnie zrobiłem 
w roku 1997, wtedy była taka sytuacja, że 
dzięki materiałowi z albumu „Na krzywy 
ryj”, a szczególnie piosence „Co ty tutaj ro-
bisz?”, zrobiło się tak gęsto, że musiałem 
ponownie wziąć ten urlop.

Te 30 lat istnienia zespołu na pewno wy-
warło na was, członkach zespołu, ja-
kieś zmiany.
Pewnie. Zauważ yłem, że w t ych pier w-
szych latach występowałem z dużym zaanga-
żowaniem emocjonalnym. Każdy koncert 
traktowałem tak, jakby to miał być ostat-
ni występ w  moim życiu. Chciałem wy-
konać te utwory z maksymalną ekspre-
sją, wielkim poświęceniem i poczuciem 
misji. Z czasem zauważyłem, że im bardziej 
oszczędzam siły, im bardziej rozkładam 
kulminację na występie, tym efekty są lep-
sze. Im bardziej oszczędnie interpretuję 
piosenki, tym koncert wychodzi lepiej. 
To jest taka podstawowa zmiana, która 
się we mnie dokonała. Zacząłem oszczę-
dzać siły po to, żeby cały program wy-
padł korzystniej.

W I D Z O M  W  O C Z Y ,  N I E  W  B U T Y

Elektryczne Gitary będą jedną z gwiazd te-
gorocznego Cieszanów Rock Festiwalu, który 
odbędzie się 20-23 sierpnia w Cieszanowie 
na Podkarpaciu. Podczas specjalnego kon-
certu grupa zagra w całości krążek „Wielka 
radość”. Na tegorocznej edycji festiwalu wy-
stąpią także Kreator, Helloween, The Animals 
& Friends, Pidżama Porno, Coma, Vavamuffin, 
Pablopavo i Ludziki, Zjednoczenie Sound Sys-
tem, Dezerter. „Live&Travel” i Anywhere.pl są 
patronami medialnymi festiwalu.

TAK SOBIE MUZYKOWAŁEM TU I ÓWDZIE, A PIOSENKI 
PISAŁEM GŁÓWNIE DO SZUFLADY, PREZENTUJĄC JE 
TYLKO OD CZASU DO CZASU PRZY JAKICHŚ OKAZJACH, 
TAKICH JAK STRAJKI STUDENCKIE CZY W PRYWATNYCH 
MIESZKANIACH, KLUBACH I TYM PODOBNYCH SALACH, 
RACZEJ ZWIĄZANYCH Z NIEOFICJALNYM OBIEGIEM. 
KIEDY ZMIENIŁ SIĘ USTRÓJ MY TEŻ SIĘ ZMIENILIŚMY
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Zmęczenie fizyczne?
Nawet nie. Emocjonalne zgranie się w pierw-
szej części występu okazało się niepotrzebne. 
Rozłożenie sił tak, żeby kulminacja przypadła 
na 2/3, może 3/4 koncertu, z umieszczeniem 
jakiegoś opus magnum, czyli utworu najbar-
dziej rozbudowanego, właśnie w tej części re-
citalu, sprawia, że widownia odbiera to tak jak 
należy i razem z nami się rozkręca. Efekt jest 
taki, że później ciężko jest nam przerwać bisy, 
bo widzowie są tak rozkręceni! Jak solista się 
zarżnie w pierwszej połowie, to wszyscy są 
zmęczeni, łącznie z widownią.

Co jeszcze przyszło z doświadczeniem?
Myślę, że dobór repertuaru jest lepszy. Nasze 
programy zmieniają się stopniowo, w spo-
sób płynny. Nie robimy eksperymentów 
z widownią. Doświadczenie mnie nauczy-
ło, że duża widownia, a głównie dla takich 
występujemy, oczekuje przede wszystkim 
dobrej zabawy, pogody ducha i tego, żeby 
za bardzo nie eksperymentować na ich or-
ganizmach. Oczywiście dobrze robi wrzuce-
nie do programu piosenek mniej znanych, 
mniej promowanych. Dla naszej higieny psy-
chicznej dobrze jest, jeśli ten program z se-
zonu na sezon w jakiś sposób się odmienia. 
Pewne piosenki odpadają, niektóre wcho-
dzą. Ożywczo działa odświeżenie jakiegoś 
dawno niegranego utworu – i na nas, i na 
widowni. Życie nauczyło mnie, że warto 
znajdywać i podkreślać kontakt lokalny 
i budować na nim w czasie występu rela-
cję z widownią. Powiedzieć coś na temat 
spraw związanych z danym regionem, czy 
to w formie aluzji, żartu, czy też komenta-
rza. Oczywiście nie za dużo, bo nie upra-
wiamy publicystyki, ale kontekst lokalny 
i szacunek dla podmiotowości widowni wy-
raża się właśnie w ten sposób, że nawią-
zuje się z nią kontakt. Patrzy się widzom 
w oczy, nie w buty.

Ta ewolucja repertuaru, płynne zmiany, 
to walka z rutyną i upływem czasu?
Tak, ale też chęć promowania nowych pio-
senek. Tutaj jest duży opór materii – my 

co roku wydajemy nowy materiał, ale media 
go za bardzo nie chcą. W związku z tym je-
dynie koncerty są takim miejscem, gdzie 
możemy takie rzeczy zaprezentować. Efekt 
jest taki, że większą ich część zajmują pio-
senki wypromowane przed laty, a utwory, 
które się zmieniają pochodzą z naszych no-
wych programów i tak sobie cyrkulują. Ale 
zdarza mi się wykonać recitale, w których 
nie pojawiają się piosenki „Jestem z mia-
sta” czy „Co ty tutaj robisz?”, bo one mnie 
najbardziej zmęczyły.

Porozmawiajmy o Cieszanów Rock Fe-
stiwal. Graliście tam już kilka lat temu, 
a w tym roku zostaliście poproszeni o za-
granie całej „Wielkiej radości”.
Dokładnie tak. Będzie to dla nas okazja, 
żeby wrócić do wielu piosenek dawno już 
przez nas nie granych. Musimy odświeżyć 
setlistę, spotkać się na jakiejś próbie i to 
sobie przypomnieć. Na szczęście rok temu 
nagrywaliśmy rekonstrukcje na „Stare jak 
nowe”, więc jesteśmy w znacznym stop-
niu przygotowani, ale utworów „Wielka 
radość”, „Dziki” czy „Basen” nie graliśmy 
bardzo długo. Będzie okazja, żeby sobie to 
wszystko poprzypominać.

Nie zdziwiła was prośba ze strony or-
ganizatorów CRF, żeby wykonać wła-
śnie tą płytę?
Mamy różne dziwne zamówienia. W roku 
2010 dostaliśmy zamówienie na napisa-

NASZE PROGRAMY 
ZMIENIAJĄ SIĘ STOPNIOWO, 
W SPOSÓB PŁYNNY. NIE 
ROBIMY EKSPERYMENTÓW 
Z WIDOWNIĄ. DOŚWIADCZENIE 
MNIE NAUCZYŁO, ŻE DUŻA 
WIDOWNIA, A GŁÓWNIE DLA 
TAKICH WYSTĘPUJEMY, 
OCZEKUJE PRZEDE 
WSZYSTKIM DOBREJ 
ZABAWY, POGODY DUCHA 
I TEGO, ŻEBY ZA BARDZO 
NIE EKSPERYMENTOWAĆ 
NA ICH ORGANIZMACH.  



nie utworów historycznych związanych 
z  rocznicami, które wtedy przypadały. 
Wywiązaliśmy się z tego zadania, dzięki temu 
powstała płyta „Historia”, która mówi o wyda-
rzeniach z historii Polski. Mieliśmy kie-
dyś zamówienie na imprezę wewnętrzną, 
która odbywała się w jakimś zamku, widow-
nia, około 20 osób, ubrana była w  stroje 
historyczne, a my graliśmy swoje. To taka 
dziwna sytuacja estradowa. Graliśmy na 
otwarciu galerii handlowej, gdzie zostaliśmy 
ustawieni na szklanej tafli na fontannie i było 
ślisko, i generalnie – woda i  prąd, bardzo 
niebezpieczna sytuacja (śmiech). 

EN

LOOK AUDIENCE IN THE EYES, 
NOT SHOES

AT THIS YEAR’S CIESZANÓW ROCK FES-
TIVAL, ELEKTRYCZNE GITARY WILL HAVE 
AN UNREPEATABLE CHANCE TO TAKE THE 
AUDIENCE BACK TO 1991, WHICH IS WHEN 
THEIR FIRST ALBUM ENTITLED WIELKA 

RADOŚĆ WAS RELEASED. IT WILL BE ALL 
PLAYED DURING THE FESTIVAL. JAKUB 
SIENKIEWICZ, THE LEADER OF THE BAND, 
TELLS US ABOUT THE RECORD AND 
ABOUT THE CHANGES THEY UNDERWENT 
DURING 30 YEARS OF THEIR ACTIVITIES.

I wanted to begin with Wielka radość 
(Great joy) from 1991. What was happen-
ing then that there was such great joy? Of 
course apart from the title of the record.
Wielka radość appeared on cassette in 1991. 
It was our first album. And it was a special 
situation to the extent that the band had 
been functioning already for two years 
or so and had many broadcasts in radio 
stations but still lacked an album. This is 
how the publishing cycle looked then: we 
had to publish a cassette first and a com-
pact CD only a  year later. As a  result, we 
got additional promotion in the media be-
cause it was the time of replacing analogue 
carriers (audiotape) with digital ones, and 
the compact disc made it much easier. 
It has to be emphasized that my friends 
from the band were visiting broadcasting 
stations with our songs from 1990. The 
songs were then copied to be used on the 
air. They were doing that in both public 
stations and commercial ones, many of 
which were being established then. I obvi-
ously mean the capital city because this is 
where we focused our activities. This way, 
our band had become popular even before 
it released any album. We were giving con-
certs, and in a way we were recognized. 
I  think that the title Wielka radość has 
ambiguous connotations. It was obvious-
ly a  time of great happiness for us. I  for 
instance used to work as if unofficially be-
fore. I was in the underground, playing for 
my friends and joining various bands, like 
for example Jacek Kleyff’s Orkiestra Na 
Zdrowie or Andrzej Zeńczewski’s Niepod-

ległość Trójkątów. I was playing here and 
there like that and wrote songs for myself. 
Only sporadically did I show them to oth-
ers, for example on such occasions as stu-
dents’ strikes or in private flats, clubs and 
similar rooms, all of which was rather unof-
ficial. When the political system changed, 
we changed too. We formed a band called 
Elektryczne Gitary, and the period of end-
less energy and pleasure we derived from 
our activities began. This is why the title 
Wielka radość expresses our enthusiasm 
and the feeling that we were on a mission, 
loftily speaking, because we thought that 
this kind of aesthetics and work needed to 
be promoted. The second meaning of Wiel-
ka radość was quite the opposite. The song 
with the same title was the gloomiest one 
on the whole album and highlighted that 
each success is accompanied by failure. 
It became the title song, it didn’t promote 
the album as a single.

Ok, but after the record debut, when Elek-
tryczne Gitary became a star, the album 
was selling well...
...the album made us concert more. Peo-
ple started to ask us for performances. 
And I want to emphasize it because some 
might think that concerts were promoting 
the album when in fact it was the other way 
round and it was the album that allowed us 
to give good performances.

But didn’t you experience a conflict be-
tween music and medicine when you had 
to give so many concerts and became more 
recognizable? It seems that being a doctor 

W I D Z O M  W  O C Z Y ,  N I E  W  B U T Y

MUSIMY ODŚWIEŻYĆ 
SETLISTĘ, SPOTKAĆ SIĘ 
NA JAKIEJŚ PRÓBIE I TO 
SOBIE PRZYPOMNIEĆ. 
NA SZCZĘŚCIE ROK 
TEMU NAGRYWALIŚMY 
REKONSTRUKCJE NA 
„STARE JAK NOWE”, WIĘC 
JESTEŚMY W ZNACZNYM 
STOPNIU PRZYGOTOWANI. . . , 
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is something that demands a lot of time, 
concentration and devotion.
I was strong enough then to combine one with 
the other. But I decided to take a one-year paid 
leave at my clinic already in 1993, after the 
second album A ty co? had been released. But 
I didn’t give up practice. I stopped participat-
ing in the daily work of the clinic for one year 
and devoted this time most of all to numerous 
performances and preparations of songs for 
the new album, which was released a year lat-
er. I did a similar thing in 1997. When the situ-
ation got really dense because of the material 
from the album Na krzywy ryj and especially 
the song “Co ty tutaj robisz?”, I had to take 
a leave once again.

Those 30 years of the band’s existence 
must have changed you and the rest of its 
members?
Sure. I’ve noticed that I was performing 
with great emotional commitment during 
the first years. I treated each concert as 
if it was supposed to be the last one in my 
life. I wanted to perform those songs with 
maximum expression, deep devotion and 
a feeling of a mission. But with time I saw 
that the more I was saving myself and the 
more I was dividing the climax at the con-
cert, the better effects I got. The more eco-
nomically the songs are interpreted, the 
better the concert turns out to be. This is 
the most basic change I have undergone. 
I started saving myself to make the whole 
programme more successful.

Physical fatigue?
No, not even that. Emotional harmony in 
the first part of a performance turned out to 
be unnecessary. But dividing my strength in 
such a way as to make the climax come after 
the 2/3 or 3/4 of the concert with some opus 
magnum, that is the most extended song, 
played at this very moment of the recital 
made the audience react to the whole concert 

as they should and warm up together with us. 
And the effect was that we found it difficult to 
stop doing encores later on because the audi-
ence were so excited. When the soloist tires 
himself out in the first part, everyone gets ex-
hausted, including the audience.

What else came with experience?
I think that we choose our repertoire bet-
ter. Our programmes change gradually and 
smoothly. We don’t experiment on the audi-
ence. Experience has taught me that large 
audiences, which we most often perform 
for, expect mainly that they will have good 
fun and that we will be cheerful but nev-
er experiment on them too much. Putting 
less popular and less promoted songs to the 
programme is obviously a good move too. 
And it’s also good for our mental hygiene to 
change the programme season by season. 
We throw away some songs and take others. 
Playing songs that haven’t been used for 
a long time is also refreshing both for us and 
for the audiences. Life has taught me that it 
is worth finding and emphasizing local is-
sues and using them to build a relationship 
with the audience during the performance. 
It’s worth saying something about the mat-
ters connected with a given region, be it 
in the form of an allusion, a joke or a com-
ment. There of course can’t be too much 
of it because we’re not journalists, but the 
local context and respect for the audience’s 
subjectivity helps us establish a relationship 
with our listeners. We have to look our audi-
ence in the eyes, not in the shoes.

Are the evolution of your repertoire and 
those smooth changes a kind of fight with 
routine and the flow of time?
Yes, but they are also about promoting 
new songs. We face major barriers here 
because we release a new material each 
year but the media aren’t willing to use it. 
As a result, concerts are the only moment 

when we can present those things. The 
effect is that they include mainly songs 
promoted years ago and a part consisting 
of songs from our newer albums which 
change and circulate in the programme. 
But it sometimes happens that I give con-
certs that lack such popular songs as “Je-
stem z miasta” or “Co ty tutaj robisz?” be-
cause I’m too tired of them.

Let’s talk about Cieszanów Rock Festival. 
You played there several years ago al-
ready, and this year you have been invited 
to play the whole Wielka radość.
Exactly. It will be a  chance to return to 
many songs we haven’t played for a long 
time. We need to freshen up the set list, 
meet at some rehearsal and remember our 
songs. Fortunately, we rerecorded our old 
songs for “Stare jak nowe” last year so we 
are prepared to quite a great extent, but we 
haven’t played songs like “Wielka radość”, 
“Dziki” or “Basen” for a very long time. It’ll 
be a chance to remember all that.

Weren’t you surprised that the organizers 
of the Festival asked you to play this par-
ticular album?
We get various commissions. In 2010, 
we were asked to write historical songs 
connected with anniversaries that were 
celebrated then. We carried out the task 
and as a result recorded an album called 
Historia about events from the history of 
Poland. We were once commissioned to 
play during a closed party that took place 
in a castle. The audience, which consisted 
of around 20 people, were all dressed in 
historical costumes, and we were doing 
our job. It was a rather weird stage situa-
tion. We also played during the opening 
of a shopping centre, standing on a glass 
plate located above a fountain. It was slip-
pery and, with all that water and electrici-
ty, generally quite dangerous. (Laughs) 
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Już na początku sierpnia letni wiatr przy-
wieje do Opery Leśnej ciepłe, jazzowe 
dźwięki zza oceanu. Główną rolę podczas 
piątego, jubileuszowego Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzycznego Energa Sopot 
Classic odegra bowiem George Gershwin 
i  jego muzyka. To wspaniała okazja, by 
posłuchać utworów stanowiących esencję 
muzyki amerykańskiej pierwszej połowy 
XX wieku. Podczas festiwalowego tygo-
dnia nie zabraknie także koncertu pol-
skiej muzyki współczesnej, któremu towa-
rzyszyć będzie swego rodzaju potyczka na 
nuty - finał 3. Konkursu kompozytorskie-
go im. Krzysztofa Pendereckiego. Miło-
śnicy południowych rytmów przeniosą się 

TEKST: Martyna Urbańczyk

w barwny świat flamenco dzięki koncer-
towi pt. „Flamenco na plaży”. Koncert fi-
nałowy z  pewnością zaskoczy niejednego 
słuchacza, gdyż podczas tego wydarzenia 
- nieco przewrotnie - pierwsze skrzypce 
zagra trąbka.

Koncert inauguracyjny Festiwalu od-
będzie się 2 sierpnia i  będzie wielkim 
świętem muzyki amerykańskiej pierw-
szej połowy XX wieku. Tego sierpniowe-
go wieczoru w amfiteatrze Opery Leśnej 
wybrzmią znane i  uwielbiane przez pu-
bliczność dzieła George’a  Gershwina. 
W programie koncertu znajdują się tak 
znakomite i  rozpoznawalne dzieła jak 
choćby „Błękitna Rapsodia” czy „Ame-

rykanin w  Paryżu”. Arie i  duety z  opery 
„Porgy and Bess”, między innymi „Sum-
mertime” czy „I Love You Porgy” zostaną 
wykonane w  Sopocie po raz pierwszy  - 
w 80. rocznicę premiery broadwayowskiej 
i hollywoodzkiej. Ta wielka muzyczna gala 
jest okazją, aby zobaczyć i  usłyszeć ame-
rykańskie gwiazdy operowe, które przy-
jadą nad Bałtyk na spotkanie z  sopocką  
publicznością. Gośćmi specjalnymi będą 
sopranistka Laquita Mitchell oraz bary-
ton Kenneth Overton. Wieczór uświetni 
także występ polskiego pianisty Adama 
Makowicza, który został włączony w po-
czet czterystu najbardziej zasłużonych 
Polaków w historii Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Opera Leśna, jak sama nazwa 
wskazuje, pierwotnie była miejscem wy-
stawiania oper – wydarzenie stanowi za-
tem powrót do jej korzeni w atrakcyjnej, 
koncertowej formie.

Drugi z koncertów Energa Sopot Clas-
sic kultywuje tradycję obecności muzyki 
polskiej na festiwalowych scenach. Od 
początku swego istnienia Festiwal wspie-
ra i pobudza twórczość młodych kompo-
zytorów, a  także prezentuje osiągnięcia 
kompozytorów nowej muzyki polskiej. 
Nadchodząca edycja sprzęga się z  fina-
łem 3. Konkursu kompozytorskiego im. 
Krzysztofa Pendereckiego. Program drugie-
go festiwalowego koncertu obejmować bę-
dzie utwór tegorocznego laureata, który pu-
bliczność będzie miała okazję usłyszeć 
w zestawieniu z kompozycjami członków 
jury oraz patrona konkursu – Krzysztofa 
Pendereckiego. Koncert odbędzie się 5 
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sierpnia w Sali koncertowej Polskiej Filhar-
monii Kameralnej Sopot, położonej w ma-
lowniczej scenerii Opery Leśnej.

Trzeci festiwalowy koncert pt. „Flamen-
co na plaży” ponownie przenosi słucha-
czy poza mury filharmonii i  prezentuje 
klasykę wraz z  jej ogromnym ładunkiem 
rozrywkowym. Tym razem organizatorzy 
zaprosili grupę flamenco z… Włoch. Lide-
rem zespołu jest Livio Gianola – uznany 
w świecie wirtuoz gitary ośmiostrunowej. 
Podczas koncertu w pełni będzie można 
poczuć gorącą atmosferę muzyki hiszpań-
skiej – wraz z  muzykami wystąpi tancer-
ka flamenco. To wszystko w wyjątkowym 
miejscu – koncert odbędzie się 7 sierpnia 
w Zatoce Sztuki.

Finał Festiwalu na scenie Sali koncer-
towej Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot nastąpi 9 sierpnia. Sopoccy muzycy 
spotkają się ze zjawiskowym trębaczem – 
Reinholdem Friedrichem. Artysta znany 
jest z  tego, że natychmiast absorbuje słu-
chaczy i wciąga ich w fascynujący i mało 
znany świat trąbki. Usłyszymy Koncert 
E-dur na trąbkę i orkiestrę J. N. Hummla, 
Kasację G-dur KV 63 W. A. Mozarta i Sym-
fonię F-dur nr 89 J. Haydna, a także dzie-
ło D. Szostakowicza Koncert na trąbkę, 
fortepian i orkiestrę c-moll op 35, które 
muzyk wykona z japońską pianistką Erico 
Takezawa.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot 
zagra pod batutą maestro Wojciecha Raj-
skiego.

PFK Sopot działa w strukturach Bałtyc-
kiej Agencji Artystycznej BART. Festiwal 
zrealizowano przy pomocy finansowej mia-
sta Sopotu. Sponsorem Tytularnym Festi-
walu jest Grupa ENERGA, a Mecenasem 
- Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Bilety w cenach od 15 do 50 zł do nabycia:
- na www.sopotclassic.pl 
- w Informacji Turystycznej Sopot (Plac Zdro-
jowy 2, kasa czynna codziennie w godz. 10:00 
- 18:00) – wjazd windą widokową na 2. piętro)
-  codziennie w Punkcie Informacji „Kultural-
ny Sopot” na Placu Przyjaciół Sopotu
- w kasie Opery Leśnej (kasa czynna codzien-
nie w godz. 10:00 - 20:00)
- przed koncertami
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5TH INTERNATIONAL MUSIC 
FESTIVAL ENERGA SOPOT CLASSIC

THE HOT HOLIDAY ATMOSPHERE AND 
CULTURE ALWAYS MAKE A GOOD TEAM.

The summer wind will bring warm, jazz 
sounds from over the ocean to the Forest 
Opera already in the beginning of August. 
George Gershwin and his music will play 
the leading part during the fifth, jubilee 
edition of the International Music Festi-
val Energa Sopot Classic. It is a  perfect 
chance to listen to songs that convey the 
essence of the American music of the ear-
ly 20th century. The festival week will also 
feature a concert of Polish contemporary 
music accompanied by a  kind of music 
skirmish, the 3rd Krzysztof Penderecki 
Composers’ Competition final. The lov-
ers of southern sounds will travel to the 
colourful world of flamenco thanks to the 
concert “Flamenco on the Beach” and the 
final concert will certainly surprise many 
listeners because, quite perversely, it will 
be the trumpet that will play first fiddle in 
this event.

The festival opening concert will take 
place on 2 August. It will be a huge cele-
bration of the American music of the early 
20th century. That August evening, the 
audience gathered in the Forest Opera 
amphitheatre will listen to George Ger-
shwin’s beautiful and famous songs. The 
programme of the concert includes such 
excellent and recognizable pieces as for 
example “Rhapsody in Blue” or “An Amer-
ican in Paris”. Arias and duets from the 
opera Porgy and Bess, like for instance 
“Summertime” or “I Love You Porgy”, will 
be heard in Sopot for the first time, on the 
80th anniversary of their Broadway and 
Holly wood premiere. This great music 
gala is a  chance to see and hear Ameri-
can opera stars who will come to Poland 
to meet the audience from Sopot. Special 
guests to the event include soprano Laqui-
ta Mitchell and baritone Kenneth Over-
ton. Adam Makowicz, a Polish pianist who 
joined the group of the four hundred most 
influential Poles in the history of the USA, 
will add splendour to the concert with his 
performance as well. The Forest Opera, 
as its name suggests, was originally used 
to stage operas so the event is at the same 
time a comeback to its roots in an attrac-
tive form of a concert.

The second concert organized as part 
of Energa Sopot Classic cultivates the 
traditions of Polish music. Since its be-
ginnings, the Festival has supported and 
stimulated young Polish composers and 
presented the achievements of new Pol-
ish music composers. The forthcoming 
edition coincides with the 3rd Krzysztof 
Penderecki Composers’ Competition final. 
The programme of the second festival 
concert will include a  piece written by 

this year’s winner performed together 
with compositions by jury members and 
Krzysztof Penderecki, the patron of the 
competition. The concert will take place 
on 5 August in the Concert Hall of the Pol-
ish Chamber Philharmonic Sopot located 
in the picturesque Forest Opera setting.

The third festival concert entitled “Fla-
menco on the Beach” will once again take 
its listeners outside the philharmonic 
and feature classics with their great en-
tertainment values. This time, the orga-
nizers invited a f lamenco group from... 
Italy. The band is led by Livio Gianola, 
a  world-recognized eight-string guitar 
virtuoso. Thanks to a  f lamenco dance 
that will accompany the concert, the au-
dience will feel the hot and lively atmo-
sphere that surrounds Spanish music It 
will all take place in a  unique venue as 
the concert will be held on 7 August in 
Zatoka Sztuki.

The Final Concert will be organized 
in the Concert Hall of the Polish Cham-
ber Philharmonic Sopot on 9 August and 
feature a  unique meeting between the 
musicians from Sopot and a phenomenal 
trumpeter, Reinhold Friedrich. The art-
ist is famous for his ability to instantly 
engage his listeners and drag them into 
the fascinating and little-known world of 
the trumpet. We will hear the concerto 
for trumpet and orchestra in E major by 
J.N. Hummel, Cassation in G major, K.63 
by W.A. Mozart and Symphony No.89 in F 
major by J. Haydn, as well as the concerto 
for piano, trumpet and orchestra in C mi-
nor, Op. 35 by D. Shostakovich performed 
by the musician and the Japanese pianist 
Erico Takezawa.

The Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra Sopot will be conducted by Mae-
stro Wojciech Rajski.

PCP Sopot operates as part of the Bal-
tic Artistic Agency BART. The festival is 
organized with the financial support from 
the City of Sopot. ENERGA Group is the Ti-
tle Sponsor of the Festival, and Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o. is its Patron.

Tickets cost from PLN 15 to 50 and are 
available:
- on www.sopotclassic.pl
- in Sopot Tourist Information Centre (Plac 
Zdrojowy 2, ticket office is open from 10 am to 
6 pm every day) – take the observation eleva-
tor to the 2nd floor
- every day in “Kulturalny Sopot” Information 
Point on Plac Przyjaciół Sopotu square
- in the Forest Opera ticket office (open from 
10 am to 8 pm every day)
- before the concerts

SPONSOR 
TYTULARNY:

MECENAS 
FESTIWALU:

ORGANIZATORZY
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W KOŃCU NADESZŁO JAKŻE UPRAGNIONE LATO. WRAZ Z NIM 
WYBRZMIĄ DOSTOJNE DŹWIĘKI ORGANÓW, KTÓRE WYPEŁNIAĆ 
BĘDĄ POMORZE PRZEZ NAJBLIŻSZE DWA MIESIĄCE.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

„Organy to król instrumentów” – powiedział 
kiedyś Wolfgang Amadeusz Mozart, wybitny 
kompozytor, jeden z klasyków wiedeńskich. 
Nie mylił się. Nie każdy wie, że na świecie 
nie ma dwóch identycznych instrumentów 
tego typu. Nie każdy też zdaje sobie sprawę, 
że pojedyncze organy składają się nawet z ty-

sięcy przeróżnych, mniejszych i większych 
piszczałek i innych elementów. Każdy trybik 
w tej wielkiej, skomplikowanej maszynie 
współpracuje z pozostałymi, tworząc spójną 
całość i sprawiając, że rozbrzmiewające wo-
kół dźwięki są harmonijne, ale różnorodne. 
Za pomocą tego jednego instrumentu i dwóch 

rąk organista jest w stanie zagrać muzykę, 
której siłę można porównać do tej wykonywa-
nej przez całą orkiestrę symfoniczną.

Jako że Gdańsk jest miastem wielokultu-
rowym, w którym tradycja gry na organach 
sięga aż kilkuset lat wstecz, Polska Filhar-
monia Bałtycka postanowiła przypomnieć 
o  niej całemu Pomorzu. Już pod koniec 
czerwca ruszamy z całą serią festiwali i kon-
certów poświęconych przede wszystkim 
muzyce organowej.

Zaczniemy mocno, od chyba najbardziej 
znanych organów w Polsce - tych w gdań-
skiej Katedrze Oliwskiej. Instrument ten 
jest nieodzowną częścią świątyni, którą od-
wiedzają tłumy turystów, często specjalnie 
po to, żeby usłyszeć dźwięki, jakie wydoby-
wają się z balkonu, na którym się znajduje. 
Proszę sobie wyobrazić, jak wielki i złożony 
musi być instrument, którego budowa trwa-
ła aż 25 lat! 30 czerwca w oliwskiej katedrze 
nastąpi inauguracja 58. Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie – 
jednego z najstarszych i najbardziej reno-
mowanych wydarzeń tego typu w Europie, 
które przyciąga wirtuozów tego instrumen-
tu z całego świata. Podziwiając przepiękne 
wnętrze świątyni usłyszymy cały przekrój 
muzyki organowej obejmujący wszystkie 
epoki, aż po czasy współczesne. Wirtuoze-
ria artystów w połączeniu z otoczeniem daje 
najwyższą wartość muzyczną, która co roku 
przyciąga tysiące słuchaczy. Inauguracja 
festiwalu zapowiada się wyjątkowo. W to-
warzystwie Orkiestry Symfonicznej PFB, 
która wystąpi pod batutą Mirosława Jacka 
Błaszczyka, przy klawiaturze zasiądą jed-
ni z największych rosyjskich muzyków or-
ganowych – Ludmiła Gołub i Alexey Shmi-
tov. Festiwal będzie trwał przez całe wakacje 
– organy będą rozbrzmiewać w każdy wto-
rek i piątek o godz. 20:00, aż do 25 sierpnia.

Tych, którz y z jakiegoś powodu nie 
będą mogli zawitać do Oliwy, zapraszamy 
do bazyliki św. Mikołaja. Tam, przy okazji 
Jarmarku św. Dominika – jednej z najwięk-
szych imprez plenerowych w całej Europie, 
odbędzie się cykl koncertów organowych, 
które usłyszymy w każdą niedzielę o 14:30 
i w poniedziałki o 20:00, od 26 lipca do 10 
sierpnia. Nieszablonowe aranżacje utwo-
rów wykonają autorytety muzyki organo-
wej z Polski i Europy. Klimatu koncertom 
nada zdecydowanie miejsce  - Bazylika św. 
Mikołaja jest jedną z najstarszych gdań-
skich świątyń, której historia sięga XII 
wieku. Wstęp na wszystkie koncerty jest 

5 2 – 5 3

Więcej informacji o tych i innych wydarzeniach 
na stronie www.filharmonia.gda.pl. 
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bezpłatny, tak więc – po szaleństwie na Jar-
marku, warto zajrzeć św. Mikołaja chociaż 
na chwilę!

Wakacyjne dźwięki organów rozbrzmie-
wać będą także poza Gdańskiem. Od po-
czątku lipca do końca sierpnia, w ramach 
X Międzynarodowego Letniego Festiwalu 
Muzycznego „Słowo i Muzyka u Jezuitów” in-
strument ten usłyszymy w Jastrzębiej Górze. 
Co roku, podczas sezonu letniego, w świątyni 
odbywają się koncerty organowe, które patro-
natem objął sam Krzysztof Penderecki, wybit-
ny polski kompozytor, dyrygent i nauczyciel 
akademicki. Fragmenty jego utworów wyko-
rzystywane były w znanych produkcjach fil-
mowych, m.in. w „Katyniu” Andrzeja Wajdy 
czy „Lśnieniu” Stanleya Kubricka. Podczas 
Festiwalu tych kompozycji może nie usłyszy-
my, ale na pewno będzie ciekawie. Znanym 
muzykom organowym z Włoch, Rosji czy 
Kanady towarzyszyć będą bowiem nie tylko 
instrumenty orkiestrowe, ale także słowo – 
mówione i śpiewane. Koncerty festiwalowe 
odbywać się będą w środowe i sobotnie wie-
czory, do 26 sierpnia.

Swoje wydarzenie związane z organami 
ma także Stegna. Od 4 lipca do 22 sierpnia, 
w soboty o godz. 16:00 w Kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa odbywać się będą 
koncerty w ramach XXXIV Międzynaro-
dowego Festiwalu Organowego. W  XVII-
-wiecznej świątyni wystąpią muzycy z Pol-
ski i zagranicy, a wśród nich, na zamknięciu 
festiwalu, Roman Perucki - znany i ceniony 
polski organista. Artysta wielokrotnie brał 
udział w festiwalach organowych w Polsce 
i był jurorem na licznych wydarzeniach 
w całej Europie. Jest zdobywcą wielu od-
znaczeń, m.in. złotej odznaki honorowej 
Zasłużony dla Kultury Polskiej czy Orderu 
św. Sylwestra, który nadał mu sam papież 
Benedykt XVI. W Stegnie pojawi się w to-
warzystwie Łukasza Długosza, który będzie 
mu akompaniował na flecie. 

Te i inne miejsca zdecydowanie powinny 
znaleźć się na wakacyjnej mapie każdego 
świadomego, ceniącego muzykę odbiorcy. 
Udział w tego typu wydarzeniach z pewno-
ścią uatrakcyjni wakacyjny wyjazd nad morze 
i niewielkim kosztem pozwoli chociaż przez 
chwilę obcować z muzyką, jakiej na co dzień 
się już nie słyszy.

EN

POMERANIA RICH IN ORGANS

THE LONGED-FOR SUMMER HAS FINALLY 
ARRIVED. WITH ITSELF IT BROUGHT THE 
DIGNIFIED SOUNDS OF ORGANS, WHICH 
WILL FILL POMERANIA DURING THE 
NEXT TWO MONTHS.

Wolfgang Amadeus Mozart, an outstand-
ing composer and one of the Viennese clas-
sics, once said that the organ is the King of 
the Instruments. He was perfectly right. 
Few know that there are no two identical 
instruments of this kind in the world. And 
few probably realize that an organ consists 
of as many as thousands of various, smaller 
and bigger pipes and other elements. Each 
cog in this huge, complicated machine co-
operates with the rest, and together they 
make up a coherent whole and guarantee 
that the sounds the organ produces are di-
verse but harmonious. With this one instru-
ment and his two hands, the organist is able 
to play music whose strength could be com-
pared to that of music played by a whole 
symphony orchestra.

As Gdansk is a multicultural city whose 
organ-playing tradition goes back to sev-
eral hundred years ago, the Polish Baltic 
Philharmonic decided to remind the whole 
Pomerania about it. A series of festivals and 
concerts devoted mainly to organ music be-
gins towards the end of June.

It begins with a strong accent, name-
ly with probably the most popular organ 
in Poland, the one in the archcathedral 
in Oliwa, Gdansk. The instrument is an 
inherent part of the temple, which is visit-
ed by flocks of tourists who often come 
here particularly to listen to the sounds 
coming from the balcony where the organ 
stands. Just imagine how enormous and 
complicated an instrument whose con-
struction works took 25 years must be! 
The 58th International Festival of Organ 
Music in Oliwa will start on 30 June in the 
archcathedral. It is one of the oldest and 
the most reputable events of this kind in 
Europe and attracts organ virtuosi from 
the whole world. Admiring the remark-
ably beautiful temple from the inside, we 
will hear a whole cross section of organ 
music including all epochs up until the 
contemporary times. Combined with orig-
inal surroundings, the artists’ virtuosity 
provides the highest music value that at-
tracts thousands of listeners each year. 
The opening of the festival promises to be 
unique. Ludmiła Gołub and Alexey Shmi-
tov, two of the greatest Russian organ 
musicians, will sit at the keyboard accom-
panied by the PBP Symphonic Orchestra 
conducted by Mirosław Jacek Błaszczyk. 
The festival will last for the whole summer 
break. We will have a  chance to hear the 
organ each Tuesday and Friday at 8 pm 
until 25 August.

Those who cannot visit Oliwa for any 
reason should come to St. Nicholas’ Church 
in Gdansk. It will host a series of organ con-

certs held each Sunday at 2:30 pm and each 
Monday at 8 pm from 26 July to 10 August 
on the occasion of St. Dominic’s Fair, one 
of the largest open-air events in Europe. 
We will hear original arrangements played 
by organ music authorities from Poland 
and the whole Europe. The venue will add 
a special atmosphere to the concerts as St. 
Nicholas’ Church is one of the oldest Gdan-
sk temples, and its history goes back to the 
12th century. Admission to all concerts is 
free so it is worth visiting the church for 
at least a moment after the fun and attrac-
tions of the Fair.

Organ sounds will fill the summer air 
also outside Gdansk. We will hear the in-
strument in Jastrzębia Góra from the be-
ginning of July to the end of August as part 
of the 10th International Summer Music 
Festival “Word and Music at the Jesuits”. 
Each year during the summer season, the 
church in Jastrzębia Góra hosts organ 
concerts organized under the patronage 
of Krzysztof Penderecki, an outstanding 
Polish composer, conductor and academic 
teacher. Fragments of his works were used 
in famous film productions, for example in 
Andrzej Wajda’s Katyń or Stanley Kubrick’s 
The Shining. We will not hear those pieces 
during the Festival, but it is certainly going 
to be interesting. Famous organ musicians 
from Italy, Russia and Canada will play 
together with not only orchestra instru-
ments, but also spoken and sung word. The 
concerts will take place on Wednesday and 
Saturday evenings until 26 August.

Stegna has its organ event as well. The 
34th International Organ Festival concerts 
will be held at 4 pm on Saturdays from 4 July 
to 22 August in the Sacred Heart of Jesus 
Church. Musicians from Poland and abroad 
will perform in the 17th-century temple, in-
cluding Roman Perucki, a famous and high-
ly regarded Polish organist, who will give his 
concert towards the end of the festival. The 
artist took part in organ concerts in Poland 
many times and was a juryman at various 
events in the whole Europe. He has received 
many awards, including the gold medal of 
Merit to the Polish Culture or the Order of 
St. Sylvester, with which he was presented 
by Pope Benedict XVI himself. In Stegna, he 
will perform together with Łukasz Długosz, 
who will accompany him on the flute.

Everyone who appreciates good music 
should definitely visit all the above-men-
tioned and other similar places in the sum-
mer. Taking part in those events will cer-
tainly make your summer trips to the sea 
more valuable and help you commune with 
music you will never hear on a daily basis at 
little cost for at least a moment.

SPONSOR 
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EDF POLSKA SA, 
GŁÓWNY SPONSOR PFB, 

MECENAS KULTURY



K U L T U R A  /  C U L T U R E5 4 – 5 4

SPEKTAKL JAK Z CZASÓW SZEKSPIRA

W SWOICH WAKACYJNYCH PLANACH KONIECZNIE UWZGLĘDNIJCIE ODWIEDZINY W GDAŃSKU. 
JUŻ 28 CZERWCA GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INAUGURUJE BOWIEM SWOJĄ SCENĘ 
ELŻBIETAŃSKĄ, NA KTÓREJ, WSPÓLNIE Z TEATREM WYBRZEŻE, WYSTAWI „WESOŁE KUMOSZKI 
Z WINDSORU” SZEKSPIRA. SPEKTAKL GRANY BĘDZIE CAŁE LATO – Z PRZERWĄ NA KOLEJNE 
WYDARZENIE, KTÓREGO NIE WOLNO PRZEGAPIĆ – 19. FESTIWAL SZEKSPIROWSKI.

Lato powitamy w Gdańsku pierwszym polskim 
spektaklem przygotowanym na scenę elżbie-
tańską. Będą to „Wesołe kumoszki z Windso-
ru” Williama Szekspira, które wyreżyseruje 
Paweł Aigner. Zdrada. Zazdrość. Komedia 
omyłek. Dwie żwawe i bystre mieszczki wal-
czą z lubieżnym i przebiegłym sir Johnem 
Falstaffem, szykując nań okrutną zemstę. 
Będziemy świadkami krwawego pojedynku 
francuskiego doktora Caiusa z przewieleb-
nym walijskim plebanem Evansem, zabie-
gających o rękę pięknej panny. Oczywiście 
zwycięży miłość, a rozwiązłość i chytrość 
zostaną ukarane. W tej Szekspirowskiej 
komedii zagrają aktorzy gdańskiego Teatru 
Wybrzeże – m.in. Katarzyna Figura, która 
powiedziała o spektaklu: „To rewelacja, rewo-
lucja! Wspólna, wakacyjna zabawa”. Przed-
stawienie przeniesie widzów do teatru epoki 
elżbietańskiej i pozwoli zasmakować niezna-
nych im dotąd relacji między sceną i widow-
nią, a spektakle, przy dobrej pogodzie, grane 
będą przy otwartym dachu teatru. Specyfiką 

teatrów elżbietańskich jest wysunięta w głąb 
niezadaszonego dziedzińca scena – thrust 
stage – którą widownia otacza z trzech stron. 
Na parterze, pod sceną, znajdują się miejsca 
stojące – najtańsze, zaś miejsca siedzące 
znajdują się na galeriach dla widzów. Jedy-
ny w swoim rodzaju otwierany dach Teatru 
Szekspirowskiego pozwala na granie spekta-
kli w świetle dziennym, pod gołym niebem, 
na wewnętrznym dziedzińcu – jak to miało 
miejsce za czasów Szekspira. Spektakl grany 
będzie całe lato, średnio pięć dni w tygodniu. 
Najlepiej połączyć go ze zwiedzaniem teatru 
z przewodnikiem, co pozwoli poznać historię 
oraz architekturę tego niezwykłego obiektu. 
Rezerwacji – zarówno na spektakl jaki i zwie-
dzanie – można dokonać na stronie: www.
bilety.teatrszekspirowski.pl.

Planując wakacje warto zaplanować nieco 
dłuższy pobyt w tej części Europy, bowiem 
w  dniach 31 lipca – 9 sierpnia odbędzie 
się w Gdańsku 19. międzynarodowy Festiwal 
Szekspirowski. To jedyny tego typu festi-

wal w Polsce i jeden z największych na świecie, 
na który organizatorzy – Gdański Teatr Szek-
spirowski i Fundacja Theatrum Gedanense – 
co roku zapraszają najlepsze szekspirowskie 
spektakle z całego świata. Podczas 19. edycji 
festiwalu pokażemy spektakle z Polski, Danii, 
Portugalii, Gruzji, Rumunii, Wielkiej Brytanii 
i Rosji – wśród nich dzieła tak głośnych twór-
ców jak Luk Perceval („Makbet”, Teatr Bałtyc-
ki Dom w Sankt Petersburgu), László Bocsárdi 
(„Hamlet”, Teatr Tamási Áron Sfântu-Ghe-
orghe w Rumunii), czy Robert Sturua (Juliusz 
Cezar, Rustaveli Theatre, Gruzja). Jednym 
z największych wydarzeń będzie występ bry-
tyjskiej gwiazdy muzycznej awangardy The 
Tiger Lillies, którzy dadzą jeden ze swoich 
niezapomnianych koncertów, a następnie wy-
stawią „Hamleta” – „The Tiger Lillies perform 
Hamlet”, wyprodukowanego w Teatrze Re-
publique w Kopenhadze. The Tiger Lillies to 
angielski awangardowy zespół muzyczny, za-
łożony w 1989 w Londynie. Ich styl nawiązuje 
do europejskiej tradycji kabaretowej (zwłasz-

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Magdalena Hajdysz
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cza tej spod znaku Brechta i Weilla), opery, 
groteski i czarnego humoru. W 2003 Tiger 
Lillies byli nominowani do nagrody Grammy 
za album „Gorey End”, stworzony wspólnie 
z Kronos Quartet oraz z wykorzystaniem prac 
rysownika Edwarda Goreya. 

Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy bo-
gaty program spektakli offowych w nurcie 
SzekspirOFF, a także warsztaty i spotkania 
z twórcami. Tradycyjnie odbędzie się też 
Konkurs o Złotego Yoricka, w którym biorą 
udział najlepsze inscenizacje dzieł drama-
tycznych Williama Szekspira lub ich ada-
ptacji w sezonie artystycznym 2014/2015. 
Zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie 
w trakcie festiwalu.

Program festiwalu wzbogacą również 
wydarzenia muzyczne. Oprócz wspomnia-
nego koncertu The Tiger Lillies podczas 
tegorocznej edycji wystąpi także słynna portu-
galska wokalistka  jazzowa Maria João, zna-
na z łączenia tradycyjnego jazzu z elemen-
tami muzyki etnicznej, nowoczesnej oraz 
awangardowej. Zaprezentuje ona autorską 
interpretację sonetów Szekspira w jazzowej 
i elektronicznej aranżacji.

Otwarty we wrześniu 2014 roku Gdański 
Teatr Szekspirowski to niezwykłe miejsce na 
kulturalnej i architektonicznej mapie świata. 
Powstał w miejscu, gdzie od początku XVII 
wieku funkcjonował budynek Szkoły Fech-
tunku – pierwszy publiczny teatr ówczesnej 
Rzeczypospolitej.

Obecnie, w miejscu, które było kolebką 
sztuki teatru w północnej części Polski, stoi 
jeden z najbardziej niezwykłych teatrów 
świata. Inspirowany dawnym teatrem elż-
bietańskim nowoczesny obiekt z jedynym 
tego typu na świecie otwieranym dachem 
zaprojektował włoski architekt Renato Rizzi, 
profesor Uniwersytetu w Wenecji (IUAV). 
Zbudowane z ruchomych platform scena 
i widownia dają reżyserom goszczącym 
w GTS niemal nieograniczone możliwości 
inscenizacyjne.

Więcej informacji znajdziecie na stronach: 
www.teatrszekspirowski.pl i www.shake-
spearetheatre.eu oraz na Facebook: The 
Gdańsk Shakespeare Theatre, i Twitterze: @
TeatrSzekspir.

EN

PERFORMANCE AS IN 
SHAKESPEARE’S TIMES. 

WHEN PLANNING HOLIDAYS, YOU ABSO-
LUTELY MUST CONSIDER VISITING GDAŃSK. 
ON THE 28TH OF JUNE THE GDAŃSK 
SHAKESPEARE THEATRE INAUGURATES ITS 
ELIZABETHAN STAGE WITH A PREMIERE 

OF “THE MERRY WIVES OF WINDSOR” BY 
WILLIAM SHAKESPEARE, CO-PRODUCED 
WITH WYBRZEŻE THEATRE. THE PERFOR-
MANCE WILL BE STAGED THROUGHOUT 
THE ENTIRE SUMMER – WITH A BREAK FOR 
ONE MORE EVENT NOT TO BE MISSED – THE 
19TH SHAKESPEARE FESTIVAL.

We will welcome the summer in Gdańsk 
with the first Polish spectacle prepared for 
an Elizabethan stage. It will be “The Merry 
Wives of Windsor” by Shakespeare, direct-
ed by Paweł Aigner. Adultery. Jealousy. 
A commedy of errors. Two sprightly wom-
en, dwellers of Windsor, are fighting off the 
lecherous and sneaky Sir John Falstaff, 
planning an artful revenge on him. We shall 
witness a bloody duel between the French 
doctor Caius and the Welsh parson Evans, 
wooing a beauteous young maiden. Of course, 
love is to win, while loose morals and greed 
will be punished.

Actors from Wybrzeże Theatre will be 
playing in this Shakespeare’s comedy, 
including Katarzyna Figura, who said: ”It 
is a revelation, a revolution. Summertime 
fun for everyone”.

The performance will be shown on the 
Elizabethan stage of the Gdańsk Shake-
speare Theatre. The audience will have an 
opportunity to move back in time to Shake-
speare’s days and to the old Gdańsk the-
atre – the Fencing School, which bore close 
resemblance to the Fortune theatre in 
London. Spectators will experience close 
relations between the stage and the audi-
ence, and, in good weather, the play will 
be staged in daylight, with the theatre roof 
open. As in other Elizabethan theatres, also 
in the Gdańsk Shakespeare Theatre, the 
audience space in the yard adjacent to the 
stage will offer standing places, the cheap-
est ones, and the seats will be available on 
three tiers of wooden galleries surrounding 
the stage. The performance will be shown 
throughout the entire summer, five times 
per week, on average. It is best to combine 
it with a guided tour of the GST, which will 
present and help understand the history 
and the architecture of this unusual ven-
ue. Reservations (both for performances and 
the guided tours) can be made online via: 
www.bilety.teatrszekspirowski.pl.

When planning holidays, it is worth con-
sidering a bit longer stay in this part of 
Europe (from 31st of July until 9th of Au-
gust) in order to visit the international 19th 
Gdańsk Shakespeare Festival. It is the only 
festival of this kind in Poland and one of 
the biggest in the world. The organizers - 
Gdańsk Shakespeare Theatre and Theatrum 
Gedanense Foundation – every year invite 

the best Shakespearean theatrical produc-
tions from all over the world. This year we 
shall see performances from Poland, Den-
mark, Portugal, Georgia, Romania, Great 
Britain and Russia, including spectacles 
of the most distinguished contemporary 
directors like Luk Perceval (“Macbeth”, 
Baltic House Theatre in St. Petersburg), 
László Bocsárdi (“Hamlet”, The Tamási Áron 
Theatre from Romania), or Robert Sturua 
(“Julius Caesar”, Rustaveli Theatre from 
Georgia). 

One of the greatest events will be the 
performance of the cult British avant-gar-
de musical trio – The Tiger Lillies, who will 
give one of their unforgettable concerts, 
and next they will stage “Hamlet” – “The 
Tiger Lillies perform Hamlet”, produced 
at Republique Theater in Copenhagen. The 
Tiger Lillies is an avant-garde musical band 
formed in 1989 in London. Their musical 
style is mainly influenced by European cab-
aret (Bertold Brecht and Kurt Weill in par-
ticular), opera, grotesque and black hu-
mour. In 2003 their album The Gorey End 
(in collaboration with the Kronos Quartet 
and writer, illustrator Edward Gorey) was 
nominated for a Grammy Award for Best 
Classical Crossover Album. As usual, the 
Festival is accompanied by an abundant 
programme of off spectacles, workshops, 
and meetings with artists. Traditionally, 
the Golden Yorick Competition will be 
held for the best Shakespeare production 
in the 2014/2015 artistic season. The win-
ner of the Competition will be announced 
during the Festival.

The Festival’s programme will be enriched 
with musical events. Apart from The Tiger 
Lillies concert, we will listen to a famous 
Portuguese jazz singer Maria João, well 
known for combining traditional jazz with 
Shakespeare’s sonnets in jazz and electron-
ic arrangement. 

The Gdańsk Shakespeare Theatre, opened 
in September 2014, is an extraordinary place 
on the cultural and architectural world map. 
It has been built in place of the Fencing 
School building, which was actually the 
first public theatre in Poland. Inspired by 
the former Elizabethan theatre, the high-
tech facility with a unique opening roof has 
been designed by an Italian architect Rena-
to Rizzi, a professor of University of Venice 
(IUAV). The stage and the auditorium are 
composed of movable platforms, which 
give the guest directors almost unlimited 
staging options.

You will find more information at: 
www.teatrszekspirowski.pl and www.shake-
spearetheatre.pl, on FB: The Gdańsk Shakespeare 
Theatre, and on Twitter: @TeatrSzekspir.



PONAD 500 IMPREZ I NIEMAL 2 MILIONY WIDZÓW – TO 
NAJWAŻNIEJSZE LICZBY DOTYCZĄCE ERGO ARENY PO 
5 LATACH OD OTWARCIA HALI NA GRANICY GDAŃSKA 
I SOPOTU. TO PRZEKONAŁO ERGO HESTIĘ DO PRZEDŁUŻENIA 
WSPÓŁPRACY NA KOLEJNYCH 5 LAT. UBEZPIECZYCIEL 
POZOSTANIE SPONSOREM TYTULARNYM HALI.

ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem, 
który zdecydował się na współpracę z tak 
dużym obiektem widowiskowo-sportowym 
w Polsce. Obecna umowa jest kontynuacją 
wcześniejszej pięcioletniej współpracy – 
ERGO Hestia jest sponsorem tytularnym hali 
od momentu powstania ERGO ARENY.

ERGO ARENA jeden z najnowocześniej-
szych obiektów w tej części Europy. Odbywa-
ją się w nim nie tylko zawody sportowe i kon-
certy, ale również wydarzenia kulturalne, 
takie jak np. wernisaże malarskie. Od chwili 
powstania w 2010 roku w hali odbyło się 513 
imprez, odwiedziło ją 1 740 869 widzów.

– ERGO ARENA to miejsce zmagań spor-
towców i centrum wydarzeń kulturalnych. To 

również jeden z naszych projektów prowadzo-
nych wspólnie z władzami Sopotu i Gdańska, 
jednocześnie przykład współpracy dla rozwo-
ju całego regionu – mówi Piotr M. Śliwicki, 
Prezes Grupy ERGO Hestia. – Ta współpraca 
jest dla nas tym bardziej cenna, że profil dzia-
łalności hali odpowiada naszym wieloletnim 
kierunkom zaangażowania sponsoringowe-
go w kulturę i sport ze szczególnym uwzględ-
nieniem Pomorza. Jako firma, podobnie jak 
Hala, działamy na granicy dwóch miast. My-
ślę, że przez te 5 lat znacząco przyczyniliśmy 
się do podniesienia częstotliwości spotkań 
prezydentów Gdańska i Sopotu. Teraz, aby 
mogli się spotykać nie tylko w hali, ale też pod 
gołym niebem właśnie zakończyliśmy etap 

projektowania i przystępujemy do budowy 
dużego parku w Sopocie pomiędzy główną sie-
dzibą firmy i ERGO ARENĄ. Będzie to miejsce 
wypoczynku z możliwością podziwiania sztu-
ki, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy arty-
stów. To kolejne potwierdzenie naszego długo-
falowego i konsekwentnego wkładu w rozwój 
miasta i regionu – dodał Piotr M. Śliwicki.

ERGO Hestia będzie miała prawo do nazwy 
hali przez kolejne 5 lat. W ramach umowy fir-
ma otrzyma m.in. prawo do używania swojego 
logo w nazwie hali, ale też do powierzchni re-
klamowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

– Przedłużenie umowy sponsoringowej to 
efekt bardzo dobrej współpracy między spół-
ką Hala Gdańsk-Sopot, a ERGO Hestią. Dzięki 
liczbie i randze wydarzeń odbywających się 
w hali na przestrzeni minionych pięciu lat, 
marka ERGO ARENA stała się rozpoznawalna 
już nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 
Fakt posiadania stabilnego sponsora tytular-
nego to niezwykle ważny element w zarządza-
niu takim obiektem jak ERGO ARENA. Cieszy-
my się, że przez kolejne pięć będziemy mogli 
współpracować z tak znakomitą i co istotne 
lokalną firmą, jaką jest ERGO Hestia – powie-
działa przy okazji podpisania umowy Magda-
lena Sekuła Prezes Zarządu Spółki Hala Gdań-
sk-Sopot, operatora ERGO ARENY.

Od lewej: Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu, Magdalena Sekuła – Prezes ERGO ARENY, Piotr M. Śliwicki – Pre-
zes Grupy ERGO Hestia, Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska.

ZDJĘCIE Mat. Prasowe / fotobank.plTEKST Bartosz Tobieński
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ERGO ARENA 
NA DŁUŻEJ 
Z ERGO HESTIĄ 5 lat ERGO ARENY:

513 imprez
1 740 869 widzów

Największe wydarzenia Sportowe:
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 
SOPOT: 2014;
FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce Polska: 
2014;
Mistrzostwa Świata w superenduro : 2014
Mistrzostwa Europy w siatkówce: 2013;
Mecze Ligi Światowej reprezentacji Polski 
w siatkówce mężczyzn:
2013 – 2015 (Argentyna, Iran, Rosja) ;
Mistrzostwa Świata we freestyle motocross 
Night od the Jumps: 2011 – 2015;
Mecze reprezentacji Polski w piłkę ręczną męż-
czyzn: 2011 – 2014
(2 x Niemcy, Hiszpania , Szwecja) ;
Finał Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn: 
2011 ;
Gala WWE: 2011 – 2012 ;
Gale KSW: 16 , 20 , 23, 27, 31 ;
Polsat Boxing Night ;

Największe koncerty:
Lady Gaga
Sting
Rammstein
Michael Buble
Iron Maiden
Ozzy Osbourne
Bryan Adams
30 Seconds to Mars
Pet Shop Boys

K U L T U R A  /  C U L T U R E
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ERGO ARENA STAYS WITH 
ERGO HESTIA

ABOVE 500 EVENTS AND ALMOST 2 MIL-
LION SPECTATORS – THESE ARE THE MOST 
IMPORTANT NUMBERS RECORDED BY ERGO 
ARENA WITHIN 5 YEARS SINCE IT WAS 
OPENED AT THE BORDER BETWEEN GDAN-
SK AND SOPOT. THEY PERSUADED ERGO 
HESTIA TO CONTINUE ITS COOPERATION 
WITH THE ARENA FOR THE NEXT 5 YEARS. 

THE INSURANCE COMPANY WILL REMAIN 
THE TITLE SPONSOR OF THE HALL.

ERGO Hestia is the only insurance company 
that decided to cooperate with such a large 
sports and entertainment arena in Poland. 
The current agreement is a continuation of 
the previous five-year cooperation as ERGO 
Hestia has been the title sponsor of the hall 
since ERGO ARENA was built.

ERGO ARENA is one of the most modern 
objects in this part of Europe. It holds not only 
sports events and concerts but also cultural 
events like for example painting vernissag-
es. 513 events have been organized here and 
1,740,869 people have visited the hall since it 
was opened in 2010.

“ERGO ARENA is a centre of sports and 
cultural events. It is also one of our projects 
realized together by the authorities of Sopot 
and Gdansk and at the same time an example 
of cooperation targeted at the development of 
the whole region,” says Piotr M. Śliwicki, Presi-
dent of Ergo Hestia Group. “This cooperation 
is all the more precious for us because the are-
na business profile matches our long-standing 
activities as regards sponsorship of culture and 
sport especially in Pomerania. Just like the 
Arena, our company operates on the border 
between the cities. I believe that we have contrib-
uted greatly to increase the number of meet-
ings between the presidents of Gdansk and 
Sopot throughout these 5 years. Now we have 
ended the design stage and set about building 
a large park in Sopot between the head office 
of the company and ERGO ARENA so that the 
presidents can meet not only at the arena but 
also outdoor. The park will be a resting-place 
that offers a chance to enjoy art because we have 
invited artists to cooperate with us. This is 
another confirmation of our long-lasting and 
consistent contribution to the development of 
the city and the region,” Piotr M. Śliwicki adds.

ERGO Hestia will keep the naming right 
to the arena for the next 5 years. According 
to the agreement, the company will have the 

right to use its logo in the name of the hall 
and use the advertising space inside and 
outside of the building.

“The sponsorship agreement has been 
extended as a result of very good coopera-
tion between the Hala Gdańsk-Sopot com-
pany and ERGO Hestia. Thanks to the num-
ber and the scale of events organized at the 
arena within the past five years, the ERGO 
ARENA brand has become recognizable not 
only in Poland but also in the whole world. 
Having a stable title sponsor is very import-
ant for the management of such an object as 
ERGO ARENA. We are happy that we will co-
operate with such an outstanding and, most 
importantly, local company as ERGO Hestia 
for the next five years,” Magdalena Sekuła, 
President of Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., 
the company that manages ERGO ARENA, 
said when the agreement was signed.

5 years of ERGO ARENA:
513 events
1 ,740 ,869 spectators

Most important sports events:
the IAAF World Indoor Championship SOPOT: 
2014;
the FIVB Volleyball Men’s World Championship : 
2014;
SuperEnduro World Championship : 2014;
Men’s European Volleyball Championship : 2013;
Poland’s team matches in Men’s Volleyball 
World League: 2013 – 2015 (Argentina, Iran, 
Russia) ;
Freestyle Motocross World Championship Night 
of the Jumps: 2011 – 2015;
Poland men’s handball team matches : 2011 – 
2014
(2 x Germany, Spain, Sweden) ;
Men’s Volleyball World League finale : 2011 ;
WWE events : 2011 – 2012 ;
KSW events : 16 , 20 , 23, 27, 31 ;
Polsat Boxing Night ;

Most important concerts:
Lady Gaga
Sting
Rammstein
Michael Buble
Iron Maiden
Ozzy Osbourne
Bryan Adams
30 Seconds to Mars
Pet Shop Boys
Andre Rieu
Jose Carreras
Roxette
Jean-Michel Jarre
Backstreet Boys
Bryan Adams
Erykah Badu
Chris Botti

Most important family events:
Disney On Ice
Cirque du Soleil

Andre Rieu
Jose Carreras
Roxette
Jean-Michel Jarre
Backstreet Boys
Bryan Adams
Erykah Badu
Chris Botti

Największe imprezy rodzinne:
Disney On Ice
Cirque du Soleil
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Ś C I A N A 
DŹ W I Ę K U

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL ZBLIŻA 
SIĘ WIELKIMI KROKAMI. WARTO SIĘ NA 
NIEGO PORZĄDNIE PRZYGOTOWAĆ, BO 
IMPREZA PO SZEŚCIU EDYCJACH PLASUJE 
SIĘ W CZOŁÓWCE NAJCIEKAWSZYCH 
WAKACYJNYCH EVENTÓW.

TEKST Mateusz Kołos
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W S C H O D N I A  Ś C I A N A  D Ź W I Ę K U

Jeśli na dźwięk słowa „riff” kręci się wam 
łza w oku, a za prawdziwy rockowy zespół 
wciąż uważacie konfigurację gitara-bas-
-perkusja, będziecie się poważnie zasta-
nawiać, czy pod koniec sierpnia nie wy-
prawiać się na wschód. W podkarpackim 
Cieszanowie od sześciu lat dba się o wiel-
bicieli szeroko pojętego rocka. Nie inaczej 
będzie i w tym roku. Trzy dni mocnego gra-
nia z całego świata za całkiem przystępną 
cenę przyciągają coraz większe tłumy. Wie-
le wskazuje na to, że może pęknąć ubiegło-
roczny rekord 17 tysięcy odwiedzających.

WSPOMNIEŃ CZAR
Patrząc na line-up tegorocznego CRF, nie 
sposób nie znaleźć analogii do innych 
wielkich rockowych imprez nad Wisłą. Już 
teraz wydarzenie jest nazywane „podkar-
packim Woodstockiem”. Jak w każdym 

evencie z ambicjami, nie może tu zabrak-
nąć rozmaitych smaczków. Edycja 2015 
hołduje zasadzie „stare ale jare”. Wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie aż pięć kon-
certów retrospektywnych. Pidżama Por-
no wystąpi z jedną ze swoich najlepszych 
płyt „Marchew w  butonierce”, a  Coma, 
jak czytamy na stronie festiwalu, z pierw-
szym i  ostatnim koncertem zawierają-
cym całą płytę „Zaprzepaszczone siły 
wielkiej armii świętych znaków”. Sporo 
wspomnień przywołają również koncerty 
Dezertera, Vavamuffin i Elektrycznych 
Gitar. Do tego wszystkiego organizatorzy 
serwują takich tuzów jak The Animals, 
Helloween czy Kreator. Czego chcieć wię-
cej? Chyba tylko lekkich powiewów świeżości. 
Na szczęście na CRF i tego nie zabraknie.

KILKA PETARD
Wycieczki w stronę egzotycznych wibracji to 
częste zjawisko na cieszanowskim festiwalu 
i nie mogło ich zabraknąć także w tym roku. 
Organizatorzy chwalą się przede wszystkim 
słowackim Polemic, który opisują jako „pe-
tardę ska/reggae/punk”. Ze sceny popłyną 
również energetyczne dźwięki Pablopavo 
i November Project. Co ważne, wybuchowo 
zapowiadają się także koncerty najmłod-
szych zespołów w zestawieniu – Heroes Get 

Remembered, Berlińska Dróha i Rotenge-
ist. To pokłosie ubiegłorocznego przeglądu 
muzycznego, który na stałe wpisał się już 
do programu festiwalu i wyraźnie odmła-
dza imprezę. Zainteresowanie konkursem 
wzrasta z roku na rok, nie tylko w granicach 
kraju. Nic dziwnego – możliwość zagrania 
na głównej scenie festiwalowej to porządna 
trampolina do kariery. Do tegorocznego 
przeglądu zakwalifikowano 11 kapel. Warto 
im się przysłuchać, bo kto wie, gdzie będą za 
kilka lat?

KLIMAT NADE WSZYSTKO
Za Cieszanowem stoi kilka niekwestiono-
wanych atutów. Ci, którzy zdążyli już odwie-
dzić festiwal, z pewnością są pod wrażeniem 
klimatu, który unosi się nad całą imprezą. 
Sprzyjają temu sielska atmosfera kresów 
i  szereg imprez towarzyszących. Równie 
dużo, co pod sceną, dzieje się tu w okoli-
cach pola namiotowego. Strefa twórcza 
tworzona przez organizację CITY NGO ofe-
ruje warsztaty, prelekcje i otwarte wykła-
dy. Do Cieszanowa rokrocznie przybywa-
ją również bractwa rycerskie z pokazami 
walk i strojów. Parę lat pokazało, że impre-
za staje się solidnym mostem łączącym 
słuchaczy z miejscowymi. Nie ma chyba dru-
giego takiego festiwalu, gdzie panie z koła 
gospodyń wiejskich serwują w stołówce swoj-
skie jadło. Najlepiej zresztą samemu się o tym 
przekonać. Na wschód zatem!

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL – Bilety

Przedsprzedaż (do 17 sierpnia): Karnet – 100 
zł, Bilet jednodniowy – 40 zł, Karnet na pole 
namiotowe – 20 zł/os.
Sprzedaż normalna (od 18 sierpnia): Karnet – 
110 zł, Bilet jednodniowy – 50 zł, Karnet na 
pole namiotowe – 30 zł/os.

JAK W KAŻDYM EVENCIE Z AMBICJAMI, NIE MOŻE TU 
ZABRAKNĄĆ ROZMAITYCH SMACZKÓW. EDYCJA 2015 HOŁDUJE 
ZASADZIE „STARE ALE JARE”. WYDARZENIU TOWARZYSZYĆ 
BĘDZIE AŻ PIĘĆ KONCERTÓW RETROSPEKTYWNYCH.
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EASTERN SOUND WALL

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL IS AP-
PROACHING RAPIDLY. IT IS WORTH 
PREPARING FOR IT CAREFULLY BECAUSE, 
AFTER ITS SIX EDITIONS, THE FESTIVAL 
IS COUNTED AMONG THE MOST INTER-
ESTING SUMMER EVENTS.

If the word “riff” brings tears to your eyes and 
if you still consider the guitar-bass-per-
cussion configuration to be the real rock 
band, you will seriously wonder whether 
you should go to the east towards the end of 
August. Cieszanów, a city in the Subcarpath-
ian region, has been caring for broadly 
understood rock lovers for six years. And it is 
going to be the same also this year. Three days 
of heavy music from the whole world for 
a reasonable price attract bigger and big-
ger crowds every time. There is much to 
suggest that last year’s record of 17,000 
visitors will be broken in 2015.

THE MAGIC OF MEMORIES
To look at this year’s CRF line-up, it is 
impossible to overlook analogy to other 
great rock events organized in Poland. 
The festival is called “the Subcarpathi-
an Woodstock” already today. As befits 
every ambitious event, it is full of vari-
ous attractions. The 2015 edition follows 
the “hale and hearty” rule, and the event 
will feature as many as five retrospective 

concerts. Pidżama Porno will give a con-
cert of one of their best albums, Marchew 
w butonierce, and Coma, as we can read 
on the festival’s website, will play the first 
and the last concert performing the whole 
album Zaprzepaszczone siły wielkiej armii 
świętych znaków. Performances by Dezert-
er, Vavamuffin and Elektryczne Gitary will 
evoke good memories as well. And on top 
of all that, the organizers have invited 
such aces as The Animals, Helloween or 
Kreator. What more could we wish for? 
Perhaps only a breath of fresh air. Fortu-
nately, CRF offers that too.

A FEW KNOCKOUTS
Trips to exotic vibrations are a very com-
mon phenomenon at the Cieszanów festi-
val. We will have a  chance to take one 
this year too. The organizers boast mainly 
the Slovak Polemic, described by them 
as “a ska/reggae/punk knockout”. We will 
also hear the energetic sounds of Pablopavo 
and November Project. What is important 
is that concerts of Heroes Get Remem-
bered, Berlińska Dróha and Rotengeist, 
which are the youngest bands in the line-
up, promise to be extremely explosive as 
well. It is the aftermath of the last year’s 
music review, which has already become an 
inherent part of the festival’s programme 
and rejuvenates the whole event. Year by 
year the competition is becoming more 
and more popular, not only in our country. 
And no wonder, a chance to play on the 
main festival stage is a true launching pad 
for one’s career. 11 bands were qualified 
for this year’s review. It is worth observing 
them because who knows where they will 
be in a several years’ time?

ATMOSPHERE ABOVE ALL
Cieszanów has several indisputable assets. 
Those who have already had a chance to 
visit the festival are surely impressed by the 
atmosphere that prevails the whole event. 
It is influenced by its borderland character 
and a series of additional events. Just like 
on the stage, there is much going on near 
the campsite. The artistic zone prepared 
by CITY NGO offers workshops, talks and 
open lectures. Every year, Cieszanów is 
also visited by fraternities of knights, who 
prepare battle and costume shows. Those 
several years have shown that the event is 
becoming a solid bridge between listeners 
and locals. There is probably no other fes-
tival like that where women from farmers’ 
wives’ associations serve their home-made 
food in a canteen. In any case, it will be best 
to see all that with our own eyes. So let’s 
head for the east!

NIE MA CHYBA DRUGIEGO 
TAKIEGO FESTIWALU, GDZIE 
PANIE Z KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH SERWUJĄ 
W STOŁÓWCE SWOJSKIE 
JADŁO. NAJLEPIEJ 
ZRESZTĄ SAMEMU SIĘ 
O TYM PRZEKONAĆ. 
NA WSCHÓD ZATEM!



E R G O  A R E N A  N A  D Ł U Ż E J  Z  E R G O  H E S T I Ą



D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E6 2 – 6 3

Wystarczy wyjechać poza oblegane kuror-
ty, by pooddychać jodem z dala od hałaśli-
wego tłumu turystów. Czy samochodem, 
czy pociągiem, weekendowa podróż nad 
mniej znane polskie wybrzeże ukoi nerwy 
i pozwoli zobaczyć wszystko w odpowied-
nich proporcjach. Gdzie można godzinami 
wpatrywać się w fale?

Jednym z najwspanialszych miejsc z dzi-
kimi plażami są Białogóra i pobliskie ką-
pielisko w Lubiatowie. Już sama Białogó-
ra oferuje niezapomniane przeżycia z jej 
malowniczym krajobrazem, pięknymi za-

IRENA SANTOR JUŻ PRZED LATY ŚPIEWAŁA, ŻE NIE MA DZIKICH 
PLAŻ. NIE PORZUCAJCIE NADZIEI! PANI IRENA NIEPOTRZEBNIE 
WPADAŁA W MELANCHOLIĘ. SPIESZYMY DONIEŚĆ, ŻE NA 
POMORZU UŚWIADCZYCIE MIEJSC I NA ROMANTYCZNE SPACERY, 
I SAMOTNE ROZMYŚLANIA, I SPACER Z PSEM I TO NAWET 
W SZCZYCIE SEZONU, KTÓRY WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZYNA.

ZDJĘCIE Mat. PROTTEKST Sylwa Gutowska

chodami słońca i… jazdą konną nad samym 
brzegiem morza. Lubiatowo natomiast uzna-
wane jest za jedną z najpiękniejszych plaż 
w Polsce, gdzie piasek jest drobny i czysty, 
a woda długo pozostaje płytka – przez co 
jest ciepła i idealnie nadaje się na kąpiele 
z dziećmi. Przy plaży znajdują się pach-
nące lasy sosnowe. Jeśli kochacie morze, 
to w Lubiatowie odnajdziecie swoje miej-
sce na ziemi.

Jak morze, to latarnia morska. Na Wy-
brzeżu jest ich kilka, ale żeby zobaczyć jedną 
z  najładniejszych, koniecznie odwiedźcie 

Osetnik. Tamtejsza Latarnia Morska Stilo 
przywodzi na myśl klimat bałtyckiego uzdro-
wiska z początków XX wieku.  Zbudowana we-
dług projektu niemieckiego architekta Walte-
ra Körtego, została otwarta w 1906 roku. Dziś 
w całości otwarta jest dla zwiedzających.

Podróż kulinarna? Nic tak nie smakuje 
jak rybka ze smażalni, ale jeśli najdzie Was 
ochota na coś bardziej wykwintnego, to 
mamy w regionie świetne nadmorskie re-
stauracje. Nikt na Pomorzu nie trafi do Wa-
szych serc tak jak Ewa, której restauracja 
znajduje się w sąsiadującym z Osetnikiem 
Sasinie. „U Ewy” to miejsce z tradycyjną 
polską kuchnią, które od lat 80 ze skrom-
nego baru przeobraziło się w elegancką re-
staurację. Słynie z wyśmienitych dań, a jego 
wspaniałe położenie uczyniło z niej miejsce 
kultowe. Dlatego przed wizytą najlepiej zro-
bić rezerwację. A jeśli mówimy o jedzeniu 
w wersji de luxe, nie sposób nie wspomnieć 
o Restauracji w Pałacu Ciekocinko, która 
również słynie z wykwintnego menu i najwyż-
szej jakości usług. 1906 Gourmet Restaurant 
to nieskazitelna biel porcelany, błysk pole-
rowanych sreber, soczysta świeżość ciętych 
kwiatów, ale przede wszystkim autorski popis 
Szefa Kuchni, który próbując, poszukując i łą-
cząc na nowo składniki, smaki i przyprawy, 
zawsze trafia w sedno. Restauracja to wizy-
tówka Pałacu, który odrestaurowany został 
w najdrobniejszym detalu i wiernie odzwier-
ciedla tradycje dworskie początku XX wieku, 
zaspokajając tym samym nawet najbardziej 
wysublimowane gusta.

JUŻ NIE MA 
DZIKICH PLAŻ?



J U Ż  N I E  M A  D Z I K I C H  P L A Ż ?

Polish cuisine. From a small diner in the 
80s, it has turned into an elegant restau-
rant. It is famous for its most delicious 
food, and its excellent location has made it 
a cult place. So you should book a table be-
fore you come to Ewa. And since we are on 
the subject of de luxe cuisine, we cannot 
forget about the restaurant in Pałac Cie-
kocinko, which is also remarkable for its 
sophisticated menu and top-quality ser-
vices. 1906 Gourmet Restaurant means 
impeccably white china, shining polished 
silver, freshly cut flowers and most of all 
the Head Chef’s skills. Trying, searching 
and successfully combining various ingre-
dients, tastes and spices, he always hits 
the nail on the head. The restaurant is the 
pride of the palace, which was renovated 
with attention to every detail, accurately 
reflects the noble traditions from the early 
20th century and at the same time satis-
fies even the most refined tastes.

EN

ARE THERE NO PRISTINE 
BEACHES ANY MORE?

YEARS AGO IRENA SANTOR WAS SINGING 
THAT THERE WERE NO PRISTINE BEACHES 
ANY MORE. DO NOT GIVE UP YOUR HOPE! MS 
SANTOR FELT MELANCHOLY QUITE UNNEC-
ESSARILY. WE HASTEN TO EXPLAIN THAT 
POMORSKIE IS RICH IN EXCELLENT PLACES 
FOR BOTH ROMANTIC WALKS, LONELY MEDI-
TATIONS AND WALKS WITH A DOG, EVEN IN 
PEAK SEASON, WHICH HAS JUST BEGUN.

You just need to leave crowded resorts to 
breathe iodine away from the noisy masses 
of tourists. Whether by train or car, your 
weekend trip to a less known Polish coast 
will soothe your nerves and let you see ev-
erything from the right perspective. Where 
can you stare at sea waves for hours?

Białogóra and the bathing beach in 
the nearby Lubiatowo belong to the most 
magnificent places with pristine beach-
es. Białogóra itself offers unforgettable 
experiences with its picturesque scenery, 
beautiful sunsets and... horse riding along 
the very seashore. Lubiatowo, on the other 
hand, is considered to have one of the most 
beautiful beaches in Poland. It is popular 
for its fine and clean sand and water that is 
shallow for quite a distance, which makes 
it also warm and ideal for baths with chil-
dren. There are also beautifully smelling 
pine woods by the beach. If you love the 
sea, you will find your place on the Earth 
in Lubiatowo.

If there is the sea, there has to be a light-
house. There are several of them on the 
coast, but if you want to see the most beau-
tiful one, you have to visit Osetnik. The 
local Stilo Lighthouse makes one think 
of the atmosphere pervading the Baltic re-
sorts from the early 20th century. Built ac-
cording to a design developed by German 
architect Walter Körte, it was opened in 
1906. Today the whole lighthouse is open 
to visitors.

A culinary travel? Nothing tastes bet-
ter than a good fried fish, but if you feel 
like something more exquisite, our re-
gion offers excellent seaside restaurants. 
There is no one apart Ewa who can appeal 
to your tastes so skilfully in Pomorskie. 
Her restaurant “U Ewy”, located in Sasino 
near Osetnik, is a place with traditional 
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755 LAT TRADYCJI, 7 MILIONÓW 
TURYSTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA, 1000 
KRAMÓW – OTO SŁYNNY NA CAŁY ŚWIAT 
JARMARK ŚW. DOMINIKA W GDAŃSKU!

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski

W 1260 roku, czyli 755 lat temu, na świat 
przyszedł późniejszy król Polski Włady-
sław Łokietek, Mongołowie pod wodzą 
Hulagu-chana zdobyli syryjskie Aleppo, 
we Francji poświęcono słynną katedrę 
w Chartres, a w Gdańsku odbył się pierw-
szy Jarmark Dominikański. Dawno. Ale 
tradycja czasu się nie boi.

Jarmark Dominikański to – jak Okto-
berfest i Weihnachtsmarkt – jedna z naj-
większych kulturalno-handlowych imprez 
plenerowych w Europie. Swoją sławę za-
czął zyskiwać od samego początku, czyli od 
wspomnianego 1260 roku, kiedy to papież 
Aleksander IV ustanowił go swoją bullą na 
prośbę dominikanów (stąd jego nazwa). 
Dziś jest jedną z wizytówek Gdańska i Pol-
ski. Zjeżdżają na niego turyści z całej Pol-
ski, a także z zagranicy.

Uroczyste rozpoczęcie handlowania i do-
brej zabawy oznajmiają w samo południe 

gdańskie dzwony i… 755 jednoczesnych 
uderzeń w największy (10 metrów średni-
cy, 1,5 metra wysokości, 3 tony wagi) bę-
ben świata. Od tej chwili władzę nad mia-
stem przejmują kupcy, a uliczki zaludniają 
się barwnymi postaciami, pośród których 
prym wiedzie karmazynowy kogut – sym-
bol Jarmarku św. Dominika. 

Czym byłby jarmark bez straganów i sto-
isk, na których można znaleźć najlepsze 
regionalne smakołyki, antyki i białe kruki? 
Taki właśnie jest Jarmark Dominikański. 
Znaleźć można rękodzieło, sztukę, książki, 
płyty winylowe, starocie. Największym zain-
teresowaniem cieszą się rzecz jasna wyroby 
z bursztynu. Żeby nie popaść w wyliczankę, 
uogólnijmy, że podczas jarmarku sprzeda-
je się przede wszystkim towary unikalne, 
rzadkie lub wręcz niepowtarzalne, często 
skrywające tajemnice i posiadające własną 
bogatą historię i duszę.

Rozstawionym na gdańskiej starówce 
straganom towarzyszą imprezy kulturalne 
o szerokim wachlarzu tematycznym. W pro-
gramie tegorocznego jarmarku znalazły 
się takie wydarzenia, jak parada teatralna, 
Święto Chleba czy koncerty gwiazd – od po-
powych i rockowych po muzykę poważną. 
Łatwo tu spotkać ulicznych grajków, grupy 
teatralne czy mimów. W końcu Jarmark 
Dominikański to jedno z najbardziej koloro-
wych wydarzeń w Polsce.

Koniecznie trzeba też w tym roku zaj-
rzeć na Targ Węglowy, by przysiąść i odpo-
cząć pośród gwiazd i planet. Strefa relak-
su „Open Mind/Open Space” zamienia 
Targ Węglowy w kosmos – z układem so-
larnym, w którego centrum stanie zegar 
wodny. Wokół zegara na miękkim, barw-
nym podłożu z wymalowanymi gwiazdo-
zbiorami, ustawione będą planety, pełnią-
ce funkcję latarni, oraz ławki w kształtach 

WPADNIESZ
NA JARMARK?

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



W P A D N I E S Z  N A  J A R M A R K ?

inspirowanych konstelacjami. Charakter 
miejsca będzie się zmieniał w zależności 
od pory dnia. Inaczej będzie tu w dzień, 
inaczej nocą. 

Zeszłoroczną edycję odwiedziło 7 mi-
lionów gości. W tym roku będzie podob-
nie. Bądź jednym z nich.

EN

WILL YOU VISIT THE FAIR?

755 YEARS OF TRADITION, 7 MILLION 
TOURISTS FROM THE WHOLE WORLD AND 
1000 STANDS – THIS IS THE WORLD-FA-
MOUS ST. DOMINIC’S FAIR IN GDANSK!

In 1260, that is 755 years ago, the future 
king of Poland Władysław I the Elbow-high 
was born, the Mongols led by Hulagu Khan 
conquered Aleppo in Syria, the Cathedral 
of Chartres was consecrated in France, and 
the first St. Dominic’s Fair was organized in 
Gdansk. It was a long time ago. But tradition 
does not fear time.

Together with Oktoberfest and Weihnachts-
markt, St. Dominic’s Fair is one of the 
biggest trade and cultural open-air events 
in Europe. It has started winning its pop-
ularity from the very beginning, that is 
since the already-mentioned year 1260, 
when it was established by the bull of 
Pope Alexander IV. Visited by tourists 
from the whole Poland and abroad, it is 
today one of the showpieces of Gdansk 
and Poland.

The ceremonial opening of trade and 
fun is announced at noon by Gdansk bell 
ringing and... 755 simultaneous hits in 
the biggest drum of the world (it is 10 me-
tres in diameter and 1.5 metres high and 
weighs 3 tons). Since that moment the 
city is ruled by merchants and its streets 
fill with colourful figures led by a crimson 
rooster, the symbol of St. Dominic’s Fair.

What would a  fair without stalls and 
stands offering the best regional delica-
cies, antiques and rare items be? This is 
exactly what St. Dominic’s Fair is. You can 
find handicraft, art, books, vinyl records 
and antiques here. But works made of am-
ber obviously enjoy the greatest interest. 
To avoid boring recitals, let us generalize 
that merchants at the fair offer most of all 
unique, rare or even unrepeatable prod-
ucts, which often have a rich history and 
hide their own secrets and souls.

Stands set up in the Old Town in Gdansk 

are accompanied by cultural events on all 
kinds of topics. This year’s fair will feature 
for example a theatrical parade, the Feast 
of Bread and concerts given by pop, rock 
and classical music stars. You can easily 
find buskers, theatre groups or mime art-
ists here. After all, St. Dominic’s Fair is one 
of the most colourful events in Poland.

This year, you should definitely visit 
the Coal Market (Targ Węglowy) to take 
a seat and rest among stars and planets. 
The “Open Mind/Open Space” zone turns 
the Coal Market into space with a  solar 
system and a water clock in the middle. 
The clock will be surrounded by planets 
functioning as lanterns and benches with 
shapes inspired by constellations stand-
ing on a soft, colourful ground. The char-
acter of the place will change depending 
on the time of the day. It will look different 
during the day and at night.

The last year’s edition of the fair was 
visited by 7 million guests. It will be sim-
ilar this time too. Make sure that you are 
one of them.

KONIECZNIE TRZEBA 
TEŻ W TYM ROKU 
ZAJRZEĆ NA TARG 
WĘGLOWY, BY PRZYSIĄŚĆ 
I ODPOCZĄĆ POŚRÓD 
GWIAZD I PLANET. 
STREFA RELAKSU 
„OPEN MIND/OPEN 
SPACE” ZAMIENIA TARG 
WĘGLOWY W KOSMOS – 
Z UKŁADEM SOLARNYM, 
W KTÓREGO CENTRUM 
STANIE ZEGAR WODNY.  
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JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, ALE 
OBEJRZAŁEŚ PARĘ PROGRAMÓW I WYDAJE 
CI SIĘ, ŻE WIESZ O BRANŻY WSZYSTKO, 
TO ZAPEWNIAMY CIĘ – NIE WIESZ NIC. 
NA SZCZĘŚCIE PRZED NAMI NIC SIĘ NIE 
UKRYJE. AKADEMIA KULINARNA „FUMENTI” 
I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE POKAZUJĄ 
NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.

ROZMAWIAŁ Kamil Sadkowski

ZDJĘCIE źródło: Mat. Prasowe

FOIE 
GRAS 
I CIEPŁO 
DOMU

ZDJĘCIA Mat. Prasowe



PHILIPPE ABRAHAM – ostoja francuskiej kuch-
ni w sercu polskiej riwiery. Fachowiec, który za-
wsze ma oczy szeroko otwarte w poszukiwaniu 
nowych technik, połączeń i rozwiązań. Zdrowy 
rozsądek branży gastronomicznej.

Jak trafiłeś do branży? Kiedy był początek 
twojej przygody gastronomicznej?
We francuskich szkołach jest zawsze taka 
pani, która ci poleca, co możesz dalej robić 
– jakie wybrać studia i tak dalej. Ja nie chcia-
łem studiować – chciałem zarabiać pieniądze. 
Poszedłem do niej, a ona mówi: „dobra, masz 
do wyboru: cukiernik, hydraulik, elektryk, 
fryzjer, mechanik, kucharz”. Po dzień dzisiej-
szy nie wiem, czy zawód kucharza był gdzieś 
w środku mnie i obudził się, jak zacząłem to 
robić, czy jak zacząłem to robić to dopiero się 
zainteresowałem. Z rodzicami szukaliśmy re-
stauratora, który wziąłby mnie do pracy. We 
Francji cykl nauki wygląda tak, że w ciągu 
dwóch lat studiów każdego miesiąca są trzy 
tygodnie pracy i jeden tydzień szkoły. Kie-
dy kończysz cykl masz egzamin. Zdajesz i je-

F O I E  G R A S  I  C I E P Ł O  D O M U

steś zawodowym kucharzem. Na szczęście ro-
dzice znaleźli mi  do nauki super restaurację 
z domową atmosferą: syn był szefem kuchni, 
mama zajmowała się salą, tata – stary cukier-
nik. Pamiętam, że pierwszą rzeczą jaką zrobi-
łem w kuchni był sorbet malinowy. A uczyli 
mnie wszystkiego od podstaw, bo nie umia-
łem nawet obierać ziemniaków. Uczyłem 
się wszystkiego. Robiliśmy francuskie ciasto. 
Miałem 16 lat, a już mi pokazali, jak się robi 
foie gras, turbota, homara. Zasady były takie, 
że pracowałem tam te dwa lata, między 16 a 18 
rokiem życia. Pracowałem od poniedziałku 
do niedzieli po południu. Tam spałem, bo było 
kilkanaście kilometrów do domu. Oficjalnie 
tacy młodzi powinni pracować do 8 godzin, ja 
pracowałem 12-14. Niedzielę wieczór i ponie-
działek miałem wolne i od nowa. I tak przez 
trzy tygodnie, tydzień szkoły i znów kuchnia. 
Skończyłem tę szkołę. Potem miałem taki 
plan: popracuję jeszcze rok, żeby zarobić tro-
chę pieniędzy, potem idę do wojska, bo wtedy 
trzeba było swoje odrobić, a potem wracam 
i będę pracował jako ktoś inny, bo miałem 
dość. Ale okazało się, że mój szef wysłał mnie 
do restauracji z gwiazdką Michelin. 250 me-
trów kwadratowych kuchni, 30 kucharzy. 
Patrzyłem na to szeroko otwartymi oczami. 
Patrzyłem na tego szefa kuchni, który mocno 
trzymał dyscyplinę. Patrzyłem na niego i po-
wiedziałem sobie: „chcę być kucharzem”. Jak 
to postanowiłem to olałem resztę – nie mia-
łem dziewczyny, rodziny. Zależało mi tylko na 
robocie. Mam szczęście, że zawsze na mojej 
drodze spotkałem takiego szefa kuchni, który 
mi wskazał pewne rzeczy.



Najbardziej denerwujące przekręty dos-
tawców?
Najbardziej denerwujące są ceny. Lubię pra-
cować non stop z tymi samymi ludźmi, bo 
im ufam, a oni znają moje wymagania. Ale są 
tacy, z którymi już pracować nie będę. Jest 
tak: pracujesz z jakąś firmą, dzwonisz, usta-
lasz cenę na jakieś produkty. „Tak, Philip-
pe, polędwica będzie przez 70 zł, przez trzy 
miesiące na pewno utrzyma się ta cena”. 
Ufasz mu – sprawdzisz towar, wagę, ale nie-
koniecznie cenę, bo się umówiłeś przecież. 
Potem przychodzi faktura i się nie zgadza. 
Więc dzwonisz, on przeprasza, musi robić 
korektę. Tracimy na tym czas. A jeszcze gor-
sze jest, kiedy zamawiasz towar, dostawca 
mówi wieczorem przez telefon: „tak, rano 
będzie”. Potem w południe się okazuje, że 
nie ma. Dzwonisz i słyszysz: „nie ma, bo się 
skończyło, przepraszam”. No to czemu nie 
powiedziałeś mi o tym o szóstej rano? Wte-
dy miałbym czas jeszcze zareagować. Ale 
szczerze mówiąc, selekcję dostaw trzeba 
robić od góry. Wtedy unika się problemów.

Masz jakiś ulubiony smak?
To trudne pytanie. Chyba nie mam.

A jest coś takiego, co sprawia ci ogromną 
przyjemność i zawsze do tego wracasz?
Foie gras. Może to dlatego, że jestem Fran-
cuzem. Foie gras kojarzy mi się ze świętami, 
z rodziną, z ciepłem domu. Przez cały gru-
dzień też robiliśmy dużo więcej foie gras 
w restauracji. Miałem też taki rytuał, że 
codziennie rano na śniadanie piłem czarną 
kawę i jadłem tosta posmarowanego foie 
gras. Nie najlepsze połączenie, ale tak było. 
To jest zatem ten smak, do którego chętnie 
wracam. Kojarzy mi się z nim rodzina. Moja 
mama nie umiała go przyrządzać, więc ku-
powała. Dopiero kiedy mój szef pokazał mi 
jak to zrobić, to był odlot. Gdybym miał coś 
zjeść przed śmiercią to też pewnie byłoby 
foie gras.

EN

FOIE GRAS AND WARMTH OF 
HOME

IF YOU DON’T WORK IN THE CATERING 
BUSINESS BUT HAVE SEEN SEVERAL TV 
PROGRAMMES ABOUT COOKING AND THINK 
YOU KNOW EVERYTHING ABOUT THE IN-
DUSTRY, WE CAN ASSURE YOU THAT YOU 
ACTUALLY DON’T KNOW ANYTHING AT ALL. 
FORTUNATELY, NOTHING CAN HIDE FROM 
US. FUMENTI CULINARY ACADEMY AND 
LIVE&TRAVEL TOGETHER REVEAL THE NA-
KED TRUTH ABOUT COOKING.
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PHILIPPE ABRAHAM – the anchor of French 
cuisine in the centre of the Polish riviera. A 
professional who always has his eyes wide 
open in search of new techniques, combi-
nations and solutions. The common sense 
of the catering industry.

How did you enter the industry? When 
did your culinary adventure begin?
There is always a woman in French schools 
who tells you what you can do in the fu-
ture, which studies you can begin and 
so on. I didn’t want to study, I wanted to 
earn money. I went to her, and she said, 
“OK, here’s what you can choose from: 
a confectioner, a plumber, an electrician, 
a hairdresser, a mechanic, a cook.” I still 
don’t know whether the cooking profes-
sion was somewhere inside me and woke 
up when I began doing this or whether I 
got interested in it only after I began. I was 
looking with my parents for a restaurant 
owner who’d give me a job. In the education 
cycle in France, there are three working 
weeks and one school week each month 
during two years of studies. When you 
finish the cycle, you take an exam. You 
pass it and become a professional cook. 
Fortunately, my parents found a great re-
staurant with a family atmosphere for me 
to practise in: there was a guy who was the 
head chef, his mother was taking care of 
the restaurant room, and his father was an 
old confectioner. I remember that raspber-
ry sorbet was the first thing I made in 
the kitchen. And they taught me every-
thing from scratch because I hadn’t even 
known had to peel potatoes before. I had 
to learn everything. We were making 
puff pastry. I was 16 years old when they 
showed me how to prepare foie gras, tur-
bot and lobster. I was working there for 
those two years, between the age of 16 
and 18. I would work in the afternoon 
from Monday to Sunday. I used to sleep 
there too because it was several kilometres 
away from my home. Such young people 
should officially work up to 8 hours, and I was 
working 12-14 hours. I had free Sunday 
evenings and Mondays. And then I star-
ted again. And so it continued for three 
weeks, then there was one week of school 
and once again the kitchen. I finished this 
school. Then I had a plan to work one year 
more to earn some money, join the army, 
because one had to do his duty then, and 
return and work as someone else because 
I had enough. But it turned out that my 
boss sent me to a restaurant with a Mi-
chelin star. There was a kitchen with an 
area of 250 square metres and 30 cooks. I 
looked at all that with my eyes wide open. 

I looked at the head chef who maintained 
firm discipline there. I looked at him and 
told myself, “I want to be a cook”. And 
when I made the decision, I blew off eve-
rything else. I didn’t have a girlfriend or 
a family. All I cared about was my job. 
I’m lucky that on my path I’ve always 
met head chefs who showed me certain 
things.

The most annoying suppliers’ fiddles?
It is prices that are the most annoying. 
I like working with the same people all 
the time because I trust them and they 
know my requirements. But there are some 
with whom I’ll never work again. The thing 
is that when you cooperate with a compa-
ny, you call them and agree on prices for 
certain products. “Yes, Philippe, tenderloin 
will cost 70 zlotys, the price will certainly 
remain like that for three months”. You 
trust the guy, check the products and the 
weight, but you don’t really check the price 
because you had a deal. Then the invo-
ice comes and something’s wrong. So you 
call him, he apologizes and has to make a 
correction. We lose time. It’s even worse 
when you order something, the supplier 
says in the evening that it will be deli-
vered next day in the morning. And at 
noon it turns out that there’s nothing. 
You call him and hear, “there’s nothing 
because we’ve run out of it, I’m sorry”. 
So why didn’t he tell me that at six in the 
morning? I’d still have time to react. But 
honestly speaking, you need to select 
your supplies in advance. You can avoid 
problems then.

Do you have your favourite taste?
That’s a difficult question. No, I guess I 
don’t.

And is there anything that gives you gre-
at pleasure? Anything you always come 
back to?
Foie gras. Perhaps it’s because I’m French. 
I associate foie gras with Christmas, family 
and the warmth of home. We were making 
a lot of foie gras in the restaurant during 
the whole December too. I performed a 
certain ritual once: I used to have black 
coffee and a toast with foie gras for bre-
akfast every morning. It wasn’t the best 
combination, but I still did it. So this is the 
taste I’m always willing to come back to. It 
makes me think of my family. My mother 
didn’t know how to make it so she would 
buy it. Only after my boss had showed me 
how to do it was it awesome. If I was to eat 
something before I die, it would be proba-
bly foie gras.
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AZJATYCKI 
LODZIK
KOSMATE MYŚLI ZOSTAWIAMY NA INNĄ 
OKAZJĘ. TYM RAZEM PRZEDSTAWIAM WIELCE 
SZANOWNĄ PANIĄ HERBATĘ, KTÓRA KRYJE 
SIĘ POD TAJEMNICZĄ NAZWĄ MATCHA.
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ZDJĘCIA

ZDJĘCIA 

JOANNA OGÓREK 
 

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

a przede wszystkim szefami kuchni, 
uwieczniając ich dania. Zajmuje 

się wyłącznie fotografią kulinarną, 
bowiem wciąż jest głodna... nowych 

zdjęć. Najlepiej pracuje jej się 
w restauracyjnej kuchni. Lepszego 

obiektu do sfotografowania niż 
jedzenie dotychczas nie znalazła, 

oczywiście nie licząc syna. Do swoich 
szczególnych umiejętności zalicza 

bieganie na obcasach, a za cel 
zawodowy obrała tworzenie zdjęć, 

które oddają zapach i smak.

TEKST

KAMIL SADKOWSKI 
 

Codziennie gotuje ambitny 
posiłek dla bliskich. Jego 

konikiem jest kuchnia japońska, 
którą ubóstwia i wznosi na 

piedestały. Nie z jednego pieca 
jadał chleb, podróżując u boku 

Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych 

dla zwykłego śmiertelnika. Chwile 
spędzone w tych ogrodach 

rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat 

i poszukiwacz intensywnych 
smaków. Współzałożyciel Akademii 

Kulinarnej Fumenti w Gdańsku.
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> O dziwo nie jest to herbata o wyglądzie liścia-
stym. Potwornie zdrowa to postać, wielo-
krotnie bogatsza w antyoksydanty niż zwy-
kła zielona herbata. Tym, co jednak czyni ją 
cudownym napojem jest wysoka zawartość 
aminokwasów i składnik odpowiadający za 
totalny relaks, czyli L-teanina.

Matcha jest postacią wysokogatunko-
wej sproszkowanej herbaty, która używana 
jest przede wszystkim podczas tradycyjnej 
ceremonii parzenia herbaty. Cała ceremonia 
to dla Europejczyka dość dziwne zajęcie, 
dlatego nie będę się rozpisywał ile czasu po-
trzeba aby zaparzyć herbatę. Nie opowiem 
jak długo ubija się  ją specjalnym przyrzą-
dem przypominającym pędzel, tak aby 
napar się spienił. Przejdę do konkretów, 
mianowicie lodów.

Smakosze kuchni japońskiej na pewno 
próbowali tego smacznego i jednocześnie 
prostego w przygotowaniu deseru.

Jak wiadomo lody to rzecz prosta w przy-
gotowaniu, jeżeli są wątpliwości to zaraz je 
rozwieję. Sposoby na przygotowanie lodów 
dzielimy na wersję leniwą i ambitną. Na pew-
no trzeba posiadać wspomnianą wcześniej 
herbatę. Matcha tutaj będzie niosła smak 
bez względu na proces przygotowania.

Leń kulinarny powinien zakupić lody 

gotowe. Śmietankowe dla ortodoksów, wa-
niliowe dla poszukiwaczy nowych doznań 
smakowych. Wersja z gotowymi lodami 
jest prosta, ale nie ukrywam, trzeba się spie-
szyć i cholernie dłonie marzną. Rozpusz-
czamy delikatnie opakowanie litrowe lodów 
do konsystencji delikatnego masła. Przesy-
pujemy jedną łyżeczkę herbaty przez sitko 
i bardzo szybko mieszamy. Jeżeli masa jest 
jednolita, zamrażamy ponownie. Oczywi-
ście gremium speców od zdrowia zaryczy 
w moją stronę. Powiem wam: trzeba spró-
bować i potem oceniać. Zjadacie to prawie 
w każdym przybytku ze specjałami kuchni 
japońskiej i żyjecie.

Naturalnie namawiam do przygotowa-
nia lodów w wersji prostej i zarazem pysznej, 
gdzie wracają wspomnienia za smakami 
z dzieciństwa. Ambitny kucharz amator 
będzie miał dłuższą listę, ale nie zabójczą. 
Będą na niej jaja w ilości sześciu sztuk, śmie-
tanka słodka wysoko procentowa – około 
jednego litra, cukier puder w ilości czterech 
. Nieprawdaż, że lista krótka? Potrzebna bę-
dzie metalowa miska, która mrozi się cze-
kając na masę lodową. Wbijamy całe jaja 
do naczynia i ubijamy z cukrem pudrem na 
masę, ale nie za bardzo puszystą. Dodaje-
my śmietankę i miksujemy jeszcze chwilę, 

JAK WIADOMO LODY 
TO RZECZ PROSTA 
W PRZYGOTOWANIU, 
JEŻELI SĄ WĄTPLIWOŚCI 
TO ZARAZ JE 
ROZWIEJĘ. SPOSOBY NA 
PRZYGOTOWANIE LODÓW 
DZIELIMY NA WERSJĘ 
LENIWĄ I AMBITNĄ. 
NA PEWNO TRZEBA 
POSIADAĆ WSPOMNIANĄ 
WCZEŚNIEJ HERBATĘ. 
MATCHA TUTAJ BĘDZIE 
NIOSŁA SMAK BEZ 
WZGLĘDU NA PROCES 
PRZYGOTOWANIA.
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aż masa będzie delikatnie puszysta. Doda-
jemy wtedy dwie łyżeczki herbaty Matcha. 
Naturalnie mieszamy do uzyskania jednolitej 
masy i wlewamy do uprzednio zamrożonej 
miski. W tej wersji trzeba zaglądać co kilka-
naście minut do zamrażarki i mieszać. Efekt 
zniewoli niejedne kubki smakowe. Istotne 
jest, aby przed podaniem pozostawić lody 
w temperaturze pokojowej. Zdecydowanie 
lepiej będzie można się wtedy dobrać do peł-
nej miski tych dobroci.

Fanatycy lodów pod każdą postacią, do 
których niewątpliwie się zaliczam, mają 
kolejną pokusę. Proste produkty i dobra 
jakość to moja mantra. Brak nadęcia, swo-
bodne obcowanie w kuchni spowoduje, że 
wpadniecie w ekstazę zapewniając swojemu 
organizmowi kolejnych nietuzinkowych do-
znań. Lodzik azjatycki prosty w swym wyko-
naniu, a jaki smaczny.

EN

ASIAN ICE-CREAM

THIS TIME, I WOULD LIKE TO INTRODUCE 
THE MOST HONOURABLE LADY TEA 
THAT GOES BY THE MYSTERIOUS NAME 
OF MATCHA.

Surprisingly, it is not leafy tea, and yet it 
is terribly healthy and much richer in anti-
oxidants than normal green tea. But what 
makes it a miraculous drink is its high ami-
no acids content and L-Theanine, an ingre-
dient responsible for complete relaxation.

Matcha is high-quality, finely ground 
powder that is used mainly during the tra-
ditional tea ceremony. The whole process is 
quite strange for Europeans, which is why 
I’m not going to elaborate on the amount of 
time needed to brew tea. I don’t know how 
long it takes to whip the tea with a special 
device that resembles a brush for the drink 
to foam. Let’s get down to the nitty-gritty, 
namely to ice-cream.

Those who love Japanese cuisine have 
certainly tried this delicious and at the 
same time simple dessert.

As everybody knows, it is quite easy to 
prepare ice-cream. If you’re having any 
doubts about it, I’m soon going to clear 
them up. There are two ways to make ice-
cream: the lazy version and the ambitious 
version. One thing is certain: you need to 
have the above-mentioned tea. Matcha will 
be a source of taste here regardless of the 
preparation method.

Culinary lazybones should buy ready-
made ice-cream. Take cream ice-cream if 
you’re an orthodox person and vanilla ice-
cream if you look for new gustatory plea-

sures. The version with ready-made ice-
cream is simple, but I must admit you need 
to hurry and your hands will start freezing 
quickly. Melt a litre box of ice-cream slowly 
until it reaches the consistency of delicate 
butter. Sieve one teaspoon of matcha and 
mix it all quickly. When the mass gets ho-
mogenous, freeze it again. A whole body 
of health specialists will of course yell at 
me now. I tell you what: you have to try and 
only then make judgments. You eat that in 
almost every place serving Japanese cui-
sine and yet you are still alive.

I naturally encourage you to prepare ice-
cream in its simple and at the same time deli-
cious version, which will evoke memories of 
the tastes of your childhood. Ambitious am-
ateur cooks will have a longer but not a kill-
ing list. It consists of six eggs, high-fat cream 
(around one litre) and icing sugar. Isn’t the 
list quite short? You will need a metal bowl, 
which will chill awaiting the ice-cream mass. 

Break whole eggs into a different bowl and 
whip them with icing sugar until smooth but 
not too fluffy. Add cream and keep mixing for 
a moment until the mass is slightly fluffy. Add 
two teaspoons of matcha. Mix it until smooth 
and pour it all into the chilled bowl. This ver-
sion demands that you look into the freezer 
every several minutes to mix the ice-cream. 
The effect will satisfy quite a number of taste 
buds. It’s important to leave the ice-cream 
at room temperature for a moment before 
served. It will be much easier to get to the 
bowl filled with these goodies then.

Those who love ice-cream in any form 
(among whom I can be numbered as well) 
have one more temptation. Simple prod-
ucts and high quality are my mantra. Lack 
of pomposity and ease in the kitchen will 
make you ecstatic whenever you will provide 
your body with new, original tastes. Take for 
example the Asian ice-cream – so simple 
and so delicious.
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RYBA
Latem wszyscy chcemy ochłodzić się nad 
wodą i wyrwać za miasto chociaż na week-
end. Nie wszyscy mieszkańcy polskich miast 
są takimi szczęściarzami, którzy mieszkają 
i w mieście, i nad morzem – większość do 
Gdańska musi przyjechać. A kiedy już się tam 
znajdą, to obowiązkowo powinni przejść się 
Głównym Miastem i malowniczym Starym 
Pobrzeżem nad Motławą. Tam właśnie mieści 
się najbardziej gdańska z gdańskich restaura-
cji, polecany przez nas Gdański Bowke.

Wiosenno-letnie menu na Pomorzu zazwy-
czaj obfituje w dania z ryb i owoców morza. Ale 
tylko w Gdańskim Bowke skosztujecie ryb z re-
gionalnych stawów, przyrządzonych według 
zasad nowoczesnej polskiej kuchni. Smacz-
nie i zdrowo. Szef kuchni Marcin Faliszewski 
poleca pstrąga duszonego w maśle na potraw-
ce z bobu z grillowanymi marchewkami w so-
sie porzeczkowym. Pstrąg to oczywiście ryba 
słodkowodna, ale przecież Pomorze to nie tylko 
Bałtyk. To malownicze Pojezierze Kaszubskie, 

gdzie żyją różnorodne gatunki ryb. Ponieważ 
połów dozwolony jest tylko w określonych 
miejscach o określonych porach, restauracja 
Gdański Bowke korzysta z ekologicznej ho-
dowli ryb w specjalnych stawach. Sezonowe 
dodatki podkreślają smak delikatnego mięsa 
ryby i są bogate w składniki odżywcze. Bób 
to bogate źródło dobrego białka i potasu, a po-
rzeczki i marchew to nie tylko ożywcze kolory, 
które ładnie wyglądają na talerzu, ale i witami-
ny niezbędne dla naszego organizmu.

Gdański Bowke
Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 11

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

www.gdanskibowke.com 
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SUMMER FISH

Everyone wants to cool down by the water 
or get out of the city for at least a weekend 
in the summer. But not everyone who lives 
in a Polish city is as fortunate as those who 
live both in the city and by the sea. Most 
Poles have to come to Gdansk. But when 
they are already there, they should abso-
lutely take a walk around the Main Town 
and along the picturesque Motława river-
side. This is where they can find Gdański 
Bowke, the most Gdansk restaurant of all 
those found in the city and a place we defi-
nitely recommend.

The spring-summer menu in Pomer-
ania is usually rich in fish and seafood. 
But it is only Gdański Bowke that offers 
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fish from local ponds prepared accord-
ing to the rules of modern Polish cuisine. 
Delicious and healthy. Head chef Marcin 
Faliszewski recommends trout stewed in 
butter served on a broad beans fricassee 
with grilled carrots in currant sauce. Trout 
is obviously freshwater fish, but Pomera-
nia means more than just the Baltic Sea. It 
also means the beautiful Kashubian Lake 
District, where various fish species live. As 
fishing is permitted only in specific plac-
es at specific times, the Gdański Bowke 
restaurant cooperates with ecological 
fishing farms, where fish are bred in spe-
cial ponds. Seasonal additions empha-
sise the taste of the delicate fish meat 
and are rich in nutrients. Broad beans 
are a source of good proteins and potas-
sium, while currants and carrots mean 
not only intense colours that look nice 
on the plate but also vitamins necessary 
for our bodies.

WAKACYJNA
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ARCYDZIEŁA 
A’ DESIGN AWARDS  
W TYM MIESIĄCU PREZENTUJEMY PROJEKTY, KTÓRE UKAZUJĄ DWA RÓŻNE PODEJŚCIA 
DO TRÓJWYMIAROWEGO WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI: FOTOGRAFIĘ WYKORZYSTANĄ 
NA OKŁADCE PŁYTY MUZYCZNEJ I ORYGINALNY KALENDARZ NA BIURKO.
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HAEZER – 
GOLD PLATED 
FREQUENCIES
AUTOR: HRIS SLABBER

Projekt składa się z okładki albumu prezentu-
jącej twarz tancerza. W swej pracy autor wy-
korzystał techniki graficzne i fotograficzne. 
Zafascynowało go przede wszystkim napięcie, 
jakie rośnie w ciele człowieka, który walczy 
z próbującymi wydostać się z niego emocja-
mi. Dlatego też spodobał mu się pomysł ka-
miennej rzeźby, która lada moment może się 
rozpaść. Praca ukazuje moment tuż przed ta-
kim wewnętrznym rozpadem. Inspiracją dla 
jej powstania były już potłuczone i zniszczone 
greckie i rzymskie rzeźby. Na fotografowanego 

modela nałożono specjalny makijaż, a zdjęcie 
zmontowano w programie Adobe Photoshop. 
Zamierzeniem artysty było, by każdy oglądają-
cy zdjęcie zastanowił się chwilę nad tym, czy 
to zwykła fotografia, czy może trójwymiar.

CALENDAR 2014 
„TOWN”
AUTOR: GOOD MORNING INC.

Te praktyczne, trójwymiarowe kalendarze, 
które można z powodzeniem wykorzystać 
jako dekorację każdego wnętrza, wykorzystu-
ją uniwersalny motyw miasta. W skład pracy 
wchodzi zestaw papierowych elementów, któ-
re można składać w różny sposób i, co za tym 
idzie, budować własne miasteczka. Ten pełen 
lekkości projekt z pewnością zaskakuje, a jego 
używanie, trzymanie w dłoniach czy nawet 
samo patrzenie na małe miasta daje mnóstwo 
przyjemności. Kalendarz stanowi część linii 
produktów zaprojektowanych w myśl orygi-
nalnego podejścia Life with Design.

EN

A'DESIGN AWARD MASTERPIECES

THIS MONTH'S A' DESIGN PROJECTS 
SHOW DIFFERENT APPROACHES TO 
THREE-DIMENSIONAL USE OF SPACE, ONE 

BEING A PHOTOGRAPH FOR A MUSIC AL-
BUM COVER, THE OTHER – AN ORIGINAL 
DESK CALENDAR.

HAEZER – 
GOLD PLATED 
FREQUENCIES
BY HRIS SLABBER

The project is an album cover presenting 
a dance artist. The technique used includes 
photography and graphic design. The author 
was fascinated by the tension of the frequen-
cies inside our bodies wanting to escape 
while the body is fighting to contain it. Thus, 
he says, he liked the idea of a stone sculpture 
on the verge of breaking apart. The artwork 
reflects the very moment prior to inner re-
lease. The inspiration came from Greek and 
Roman sculptures that were already cracked 
and damaged. The model was photographed 
with the use of special effects makeup. The 
postproduction was done with Adobe Photo-
shop. The artist wanted the viewer to ques-
tion whether it is a photograph or a 3D.

CALENDAR 2014 
„TOWN”
BY GOOD MORNING INC.

These practical three-dimensional calendars, 
which can be used as a room interior, use 
a universal motif of a town. The project is 
a  paper craft kit with parts that can be 
put together in different ways so that the 
user can create their own little town. It is 
imbued with lightness and an element of 
surprise and provides a comfort of seeing, 
holding and using. This calendar is a line 
of products designed with an original con-
cept of Life with Design.

DR ONUR COBANLI
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One day 
IN PARIS
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STANIK/BRA:  
Intimissimi 

PŁASZCZ/COAT:  
Zara

PAS DO POŃCZOCH/
SUSPENDER BELT:  
pasydoponczochadmiral.pl

POŃCZOCHY/STOCKINGS:  
Cervin Seduction Couture

Zmysłowa sesja zachęci Was do odwiedzenia stolicy mody i miłości. Delikatna bielizna w połączeniu z alabastrową skórą modelki 
przypomina rozkwit Moulin Rouge. Fotograf wchodzi niejako za kulisy przedstawienia gdy tancerka przebiera się w niezwykle 
nowatorski gorset autorstwa Haliny Mrożek. Delikatność przeplatająca się z drapieżnością tworzą zaskakujący efekt!

Our sensuous session will encourage you to visit the capital of love and fashion. The delicate lingerie and the model’s alabaster 
skin resemble the heyday of Moulin Rouge. The photographer as if goes backstage when the dancer changes into the unique 
and innovative corset by Halina Mrożek. Gentleness combined with predaciousness produce a surprising effect!
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PŁASZCZ/COAT:  
Zara

STANIK/BRA:  
Intimissimi

ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz

MODELKA/MODEL:  
Anna Sakowicz 
New Stage Models

MAKIJAŻ/MAKE-UP: 
Magdalena Dudek 

WŁOSY/HAIR:  
Mariusz Czech

STYLIZACJA/STYLING: 
Dorota Frydecka
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SUKIENKA/DRESS:  
Jacob
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GORSET/CORSET:  
Halina Mrożek

M O D A  /  F A S H I O N
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JEŚLI KUPIĘ SOBIE SUPERDROGI ELEGANCKI ZEGAREK TO NIE 
ZAŁOŻĘ GO, ŻEBY BIEGAĆ. A WTEDY SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ, CZY JUŻ 
PRZYPADKIEM NIE POWINIENEM BYĆ NA IMPREZIE U TEŚCIÓW?

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski

Ktoś powie – telefon komórkowy. Pewnie. 
Ale to ustrojstwo po pierwsze jest ciężkie, po 
drugie dość spore. Jeżeli włożę go do kieszeni 
spodenek to zdecydowanie nie będzie mi wy-
godnie. A już na pewno nie chciałbym, żeby mi 
ktoś przerywał telefonami i SMS-ami. Nie bie-
gam po to, żeby się chwalić w internecie. A jed-
nocześnie potrzebuję czegoś, co odmierzy mi 
czas, a może nawet i da inne dane, konieczne 
do zwiększenia osiągów. O, znalazłem!

CZY W BIEGANIU 
WAŻNY JEST ZEGAREK?

Niektórym firma TomTom może wydawać 
się znajoma. Od dłuższego czasu są jednym 
z liderów na rynku samochodowych nawigacji 
GPS i podobnych sprzętów. I to właśnie ludzie 
z TomTom rozwiązali mój problem. Pomyśleli 
sobie zapewne – jeśli nie chce ze sobą nosić te-
lefonu, trzymać podczas biegania różnych gra-
tów w kieszeniach, sakwach czy plecakach, to 
urządzenie musi być małe, wygodne i zakłada-
ne na ciało. Czyżbyśmy mówili o zegarku?

A jakże. TomTom Runner to sportowy 
zegarek, jak sama nazwa wskazuje prze-
znaczony dla biegaczy. Co w nim takiego 
specjalnego? Przede wszystkim małe urzą-
dzonko o wadze 63 gramów skupia w sobie 
wszystkie funkcje, jakich może potrze-
bować biegacz, by mieć dane do analizy 
i móc dzięki temu poprawić wyniki. Przede 
wszystkim zegarek ma wbudowany czujnik 
tętna, co pozwala na trening w optymalnej 
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C Z Y  W  B I E G A N I U  W A Ż N Y  J E S T  Z E G A R E K ?

dla siebie strefie tętna. Wystarczy wybrać 
cel treningu, a zegarek sam pokaże nam, 
czy powinniśmy zwolnić, czy wręcz prze-
ciwnie. Jednym słowem – koniec z  leni-
stwem. Oczywiście do tego dochodzi też 
pełen zestaw informacji o naszym trenin-
gu – przebyta odległość, zapisane wyniki, 
ilość okrążeń, czas biegu, tempo, ilość spa-
lony kalorii. Wszystko, czego potrzebują 
profesjonalni sportowcy.

Obsługa zegarka nie mogła być skom-
plikowana, jeżeli ma się odbywać w biegu. 
Dlatego też urządzenie zostało wyposażo-
ne w jeden przycisk, dzięki któremu można 
uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. No 
i jeszcze jedna rzecz – zegarek ma spory 
i wyraźny wyświetlacz, więc nie będzie-
my musieli się w  niego dziwnie wgapiać 
ryzykując zderzenie z przechodniem, ani 
zatrzymywać, by sprawdzić wyniki. Wła-
ściwie to w ogóle nie będziemy musieli się 
zatrzymywać – TomTom Runner zawibru-
je, jeżeli wyjdziemy z wyznaczonej strefy 
tętna. A jeśli ktoś już koniecznie lubi i musi 
upubliczniać swoje wyniki w Internecie, to 
też może to zrobić prosto z Runnera, który 
automatycznie synchronizuje dane z apli-
kacją mobilną TomTom MySports.

No i jest GPS. Ale to zegarek marki Tom-
Tom, więc czego się spodziewaliście?

Zegarek dostępny jest w czterech wer-
sjach kolorystycznych – czarno-czerwonej, 
biało-czerwonej, czarnej i  biało-zielonej. 

W końcu mamy takie czasy, że trzeba wy-
glądać dobrze również podczas treningu. 
Albo przede wszystkim wtedy!

Aha. TomTom Runner pokazuje też ak-
tualną godzinę. W końcu to zegarek. Nie 
spóźnię się do teściów.

EN

IS WATCH IMPORTANT FOR 
RUNNING?

IF I BOUGHT MYSELF A SUPER-EXPEN-
SIVE WATCH, I WOULDN’T PUT IT ON FOR 
RUNNING. BUT THEN HOW WOULD I KNOW 
THAT I SHOULD ALREADY BE AT THE PAR-
TY ORGANIZED BY MY IN-LAWS?

Someone will say that I could use my mobile 
phone. Sure. But that gadget is firstly heavy 
and secondly quite large. If I put it inside my 
shorts pocket, it would be obviously very un-
comfortable. And I would definitely not want 
anyone to interrupt me with calls or texts. 
I don’t run to boast about it on the Internet. At 
the same time, I need something that would 
count time for me and perhaps collect even 
a different kind of data necessary to improve 
my performance. Oh, I’ve found something!

With some the name TomTom might ring 
a bell. The company has been one of the lead-
ers on the market of car GPS navigations and 
similar devices for quite a long time. And it is 
precisely the people from TomTom who have 
solved my problem. What they thought was 
probably that if someone doesn’t want to carry 
their mobile with them or keep other stuff in 
their pockets, bags or backpacks while they 

are running, they need something small, con-
venient and something that can be put on their 
body. Aren’t we talking about a watch?

Yes, we are! The TomTom Runner is 
a sports watch and, as the name suggests, it 
was produced for runners. What is so special 
about it? Above all, this small device weighs 63 
grams and includes all functions runners need 
to gather data that can be analysed and then 
used to improve the owners’ performance. 
The watch has a built-in heart rate sensor, 
which helps to train in your optimal heart rate 
zone. You just have to choose the desired train-
ing result and the watch will show you that 
you need to slow down or quite the opposite. 
Shortly speaking, no more laziness. There is 
of course additionally a full set of information 
about your training available, including the 
distance covered, your saved results, the num-
ber of laps, the time of the run and the number 
of calories burnt. Everything a professional 
sportsperson needs.

If it is supposed to be used while running, 
the watch should be also easy to handle. This is 
why the device was equipped with one button 
that gives access to all of its functions. There’s 
something else – the watch has quite a large 
screen that gives a sharp picture so you won’t 
have to stare at it strangely and risk colliding 
with passers-by or stop to check your results. 
Actually, you won’t have to stop at all because 
the Runner will vibrate to inform you that you 
have left the set heart rate zone. And if someone 
really likes and wants to publish their results 
on the Internet, they can do it straight from the 
Runner, which automatically synchronizes 
data with the mobile app TomTom MySports.

Plus there is GPS. But it’s a TomTom watch 
so what have you expected?

The watch is available in four colour com-
binations: black, black and red, red and white, 
and green and white. After all we live in a world 
where one has to look good also when they ex-
ercise. Or perhaps mainly then!

Oh, and the TomTom Runner shows the 
time. After all, it’s a watch. I won’t be late to 
my in-laws’ party.

CO W NIM TAKIEGO 
SPECJALNEGO? PRZEDE 
WSZYSTKIM MAŁE 
URZĄDZONKO O WADZE 
63 GRAMÓW SKUPIA 
W SOBIE WSZYSTKIE 
FUNKCJE, JAKICH 
MOŻE POTRZEBOWAĆ 
BIEGACZ,
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S A M S U N G  G A L A X Y  T A B  A

Do czego służy tablet? To zależy. Od cze-
go? Od tego, do czego chce się go używać. 
A tak naprawdę tablet to zazwyczaj służy 
do czytania. A skoro służy do czytania, 
to dobrze by było, żeby jego ekran był do 
tego jak najbardziej dostosowany. Czy-
li miał odpowiednie proporcje. 4 do 3. 
Bo wtedy czyta się najlepiej. Galaxy Tab 
A ma więcej plusów. Jest lekki. Nawet su-
per lekki. Cienki –7,5 mm grubości. Do-
brze leży w ręce. Bateria gwarantuje nam 
to, że nawet w długiej podróży tablet nie 
padnie nam w najmniej odpowiednim mo-
mencie, choć wsiadając do kolei transsy-
beryjskiej warto pamiętać o jakimś źró-
dle zasilania.

To wszystko ważne, lecz chyba ważniej-
sze jest, że kupując Galaxy Tab A dostajemy 

pakiet Galaxy Gifts, czyli bezpłatny do koń-
ca roku dostęp do elektronicznych edycji 
polskich magazynów: „Chip”, „Elle”, „Fo-
cus”, „Glamour” i „National Geographic”. Do 
tego „The Economist” i „NY Times Breaking 
News”. I jeszcze kilkanaście przeróżnych gier 
i aplikacji. A wszystko za naprawdę rozsąd-
ną cenę.

EN

SAMSUNG GALAXY TAB A

What is a tablet for? It depends. On what? 
On the things you want to use it for. But 
in actual fact a  tablet is usually used to 
read. And since it’s used to read, it would 
be good if its screen was as well-adapted 
for it as possible. For example if it had ap-
propriate proportions. Of 4 to 3. Because 
this is when reading is the most pleasant. 
The Galaxy Tab A has more advantages. 
It’s light. Even super light. It’s also thin 
– just 7.5 mm thick. It fits the hand quite 
well. The battery guarantees that the tab-
let won’t go dead in the least suitable mo-
ment even during a  long journey, but 
you’d better remember about some pow-
er supply when you want to travel on the 
Trans-Siberian Railway.

It’s all very important, but I think that 

GALAXY TAB A MA 
WIĘCEJ PLUSÓW. 
JEST LEKKI. NAWET 
SUPER LEKKI. CIENKI 
–7,5 MM GRUBOŚCI. 
DOBRZE LEŻY 
W RĘCE. BATERIA 
GWARANTUJE NAM 
TO, ŻE NAWET 
W DŁUGIEJ PODRÓŻY 
TABLET NIE PADNIE 
NAM W NAJMNIEJ 
ODPOWIEDNIM 
MOMENCIE...

MARCIN KĘDRYNA
FOT. JACEK PIĄTEK

the most important thing is that when 
you buy a Galaxy Tab A, you receive Gal-
axy Gifts, that is free access to digital ver-
sions of the following Polish magazines 
until the end of the year: Chip, Elle, Fo-
cus, Glamour and National Geographic. 
Plus The Economist and NY Times Break-
ing News. And several various games and 
applications. And everything for a really 
reasonable price.
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NA LĄDZIE 
I NA MORZU
JEŻELI SIĘ WYPŁYNIE ZA DALEKO W MORZE TO 
CZŁOWIEK NIE BARDZO WIE GDZIE JEST I JAK WRÓCIĆ.

www.pracowniaczasu.pl
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Dziś ten problem rozwiązuje system GPS. 
Człowiek patrzy na ekran i wie, że do Szwe-
cji to na lewo. Wcześniej były radiolatarnie. 
Korzystanie z nich było bardziej skompli-
kowane, choć i tak prostsze, niż wcześniej-
szy sposób, zdecydowanie analogowy. Je-
żeli ktoś nie pamięta, to pozycję określa 
się dwiema wartościami: szerokością i dłu-
gością geograficzną. Szerokość ustala się 
w stosunkowo prosty sposób. Wynika ona 
z kąta pomiędzy horyzontem a np. gwiazdą 
północną. Gorzej z długością. Wiadomo, 
że w południe słońce jest najwyżej nad ho-
ryzontem. Więc jeżeli wiemy, że w danym 
momencie jest najwyżej, to tylko musimy 
sprawdzić, która godzina jest w Greenwich. 
Jeżeli południe – to znaczy, że niekoniecz-
nie jesteśmy w Greenwich. Ale na pewno 

Pan Harrison wygrał swoim wynalaz-
kiem konkurs, który 47 lat wcześniej ogło-
sił brytyjski rząd. Był to konkurs na rozwią-
zanie problemu precyzyjnego wyznaczania 
długości geograficznej. Nagroda – 20 000 
funtów. Nomen-omen – astronomiczna. 

Przenieśmy się teraz z bezkresnej toni 
mórz i oceanów w góry do miejscowości 
Le Locle, jednej ze stolic szwajcarskiego 
(czytaj: światowego) zegarmistrzostwa. Pi-
szę „jednej ze stolic”, bo kilka innych miast 
też się za taką ma. W roku 1846 Ulysse Nar-
din założył tam zegarmistrzowską manufak-
turę. Ulysse, Ulisses, czy jak kto woli – Ody-
seusz. Czyli ktoś, kto miał pewne problemy 
z dopłynięciem do domu. Nie wiadomo, czy 
imię zegarmistrza Nardina miało jakieś 
znaczenie, w  każdym razie jego zakład 

na przechodzącym przez Greenwich połu-
dniku zero.

Uwaga, teraz będzie tzw. disclaimer: 
To, co napisano powyżej jest wolną twór-
czością autora, jeżeli ktoś użyje tej histo-
rii w szkole i zaowocuje to oceną niedo-
stateczną – redakcja nie bierze na siebie 
za to odpowiedzialności. 

Ale o co chodzi – można zapytać. Otóż 
chodzi o to, że zanim powstały nowoczesne 
systemy do ustalania pozycji, konieczna była 
wiedza o tym, która jest dokładnie godzi-
na. A tę nauczyliśmy się określać w 1761 
roku, kiedy to John Harrison zbudował 
swój chronometr – zegar odporny na dzia-
łanie morza w wielu postaciach: fal, wody, 
soli i  innych, na jakie teraz nie jestem 
w stanie wpaść.

PRZENIEŚMY SIĘ 
TERAZ Z BEZKRESNEJ 
TONI MÓRZ 
I OCEANÓW W GÓRY 
DO MIEJSCOWOŚCI 
LE LOCIE, JEDNEJ 
ZE STOLIC 
SZWAJCARSKIEGO 
(CZYTAJ: ŚWIATOWEGO) 
ZEGARMISTRZOSTWA. 

N A  L Ą D Z I E  I  N A  M O R Z U
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zaczął się specjalizować w produkcji mor-
skich chronometrów. I  robił to z  takim 
zaangażowaniem, że w  1904 firma zo-
stała ich dostawcą dla marynarek Japo-
nii i  Rosji. Czyli w  bitwie pod Cuszimą 
okręty z chronometrami Ulysse Nardin 
zatopiły okręty z chronometrami Ulysse 
Nardin.

Firma przez lata zdobyła niezliczoną licz-
bę nagród na wystawach. Ale ważniejsze, że 
między 1846 a 1975 rokiem dostała 4324 cer-
tyfikaty dokładności chodu. Wydające te cer-
tyfikaty Neuenburger Obserwatorium w su-
mie zrobiło to 4504 razy. Czyli konkurencji 
udało się zrobić tylko 180 tak precyzyjnych 
instrumentów.

FIRMA PRZEZ LATA ZDOBYŁA NIEZLICZONĄ LICZBĘ 
NAGRÓD NA WYSTAWACH. ALE WAŻNIEJSZE, 
ŻE MIĘDZY 1846 A 1975 ROKIEM DOSTAŁA 
4324 CERTYFIKATY DOKŁADNOŚCI CHODU. 
WYDAJĄCE TE CERTYFIKATY NEUENBURGER 
OBSERWATORIUM W SUMIE ZROBIŁO TO 4504 RAZY.

Dziś Ulysse Nardin morskich chronome-
trów już nie robi. Robi „normalne” zegar-
ki. Znaczy może nie tyle normalne, bo 
pewne standardy z  „morskich” czasów 
jej do dziś pozostały. Przede wszystkim 
dokładność, która może nie jest tak waż-
na jak wtedy, gdy zależało od niej czy 
dopłynie się na Alaskę czy na Kamczat-
kę, ale mimo wszystko ma znaczenie.
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ASHORE AND ON THE SEA

IF YOU GO TOO FAR TO THE SEA, YOU 
DON’T REALLY KNOW WHERE YOU ARE 
AND HOW TO COME BACK.

The problem is today solved by GPS. You look 
at the screen and know you have to turn left 
to reach Sweden. There used to be radio bea-
cons before, which were quite difficult to use 
but still simpler than the earlier method, the 
analogue one. For those who don’t remember, 
one’s position is described by longitude and 
latitude. Latitude is determined quite easily. 
It results from the angle between the horizon 
and for example the pole star. With longitude, 
it’s not that simple. We know that the Sun is 
highest above the horizon at noon. So if we 
know that it is highest above the horizon at 

a given moment, we should check what time it 
is in Greenwich. If it’s noon, it doesn’t have to 
mean that we’re in Greenwich. But it certain-
ly means that we’re on the prime meridian, 
which crosses through Greenwich.

Caution, now there’s going to be a dis-
claimer: What’s written above is the author’s 
work. If someone uses this knowledge at 
school and as a result gets a fail, the editorial 
staff shall take no responsibility for that.

But you could actually ask what it is all 
about. Well, before the modern positioning 
systems were invented, one had to know what 
precisely time it was. We learned to measure 
time in 1761, when John Harrison built his 
chronometer, a clock resistant to sea activity 
in various forms: waves, salt and others I’m 
not able to come up with at the moment.

With his equipment, Mr Harrison won 
a competition announced by the British gov-
ernment 47 years before. He received the 

Longitude Prize for precise determination of 
longitude. It was worth 20,000 pounds, quite 
an astronomical sum.

Let’s now move from the endless seas and 
oceans to the mountains, and specifical-
ly to the town of Le Locle, one of the capitals 
of Swiss (or rather world) watchmaking. It 
is only one of the capitals because there are 
several other cities that claim to be capitals 
too. In 1846, Ulysse Nardin opened a watch-
making manufactory there. Ulysse, Ulysses 
or Odysseus, whichever one prefers, mean-
ing someone who had some problems with 
returning home. Nobody knows whether the 
watchmaker’s name was of any importance. 
Anyway, his factory started specializing in 
the production of marine chronometers. And 
he was doing it with such commitment that in 
1904 the company became a supplier to Jap-
anese and Russian navies. Which means that 
at the Battle of Tsushima vessels with Ulysse 
Nardin chronometers sank vessels with Ul-
ysse Nardin chronometers.

For years the company has won a count-
less number of awards at various exhibitions. 
More importantly, it received 4324 certifi-
cates of performance between 1846 and 1975. 
The Neuenburger Observatory, which issues 
the certificates, has done it 4504 times in to-
tal. So the competitors managed to produce 
only 180 such precise instruments.

Ulysse Nardin doesn’t produce marine 
chronometers today. It produces “normal” 
watches. Or perhaps not that normal because 
it still keeps certain standards from the “ma-
rine” times, meaning mainly precision, which 
isn’t perhaps as important as when it deter-
mined whether someone would reach Alas-
ka or the Kamchatka Peninsula but is still 
of great significance.
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Najbardziej widocznym znakiem rosnącej 
popularności rowerów jest bardzo szybki 
rozwój sieci ścieżek. Charakterystyczne, 
oddzielone linią i zbudowane z innego ma-
teriału, zapewniają bezpieczeństwo i kom-
fort podróży jednośladem. Rower przestał 
być jedynie narzędziem rekreacji, ale stał 
się dla wielu z nas także środkiem dojazdu 
do pracy czy wyprawy po zakupy. Cieszy 
mnie to z kilku powodów: jest to ważna 
część zdrowego stylu życia, nie powoduje 
korków (a tych w naszych miastach nie bra-
kuje), no i  jest to kapitalny sposób na po-
głębienie więzi rodzinnych – weekendowy 
wypad rowerowy za miasto z dzieciakami? 
Trudno o lepszy i zdrowszy wypoczynek! 

Warto jednak przy tym pamiętać o pew-
nej złotej zasadzie, o  której staram się 
przypominać. Chodzi o należyte nawad-
nianie i odżywianie organizmu. Pamiętajcie, 
że przed, podczas i po wysiłku fizycznym 
należy pić wodę. Dobre są też napoje izo-
toniczne, tylko nie te sztucznie słodzone. 
Warto też zabrać ze sobą jakąś lekkostraw-
ną przekąskę i zjeść ją w trakcie wysiłku. 
Obowiązuje też tzw. zasada „złotej godzi-
ny” - w godzinę po zejściu z roweru należy 
zjeść porządny posiłek. Dzięki niej Wasze 
organizmy będą nie tylko odpowiednio na-
wodnione i odżywione, ale także szybciej 
zregenerują się po wysiłku.

Co skłoniło mnie do napisania tego fe-
lietonu? Wszystko to, o czym wspomnia-
łem jest zasługą licznych inwestycji w in-
frastrukturę rowerową. Miasta naszego 
regionu robią naprawdę wiele, aby wspierać 
rowerzystów: tworzą nowe ścieżki, bezpiecz-
ne przejazdy i oznakowania oraz parkingi 

rowerowe. Sopot stworzył nawet swój wła-
sny system wypożyczalni rowerów na tere-
nie miasta. Tylko w Gdańsku w ostatniej 
dekadzie wybudowano ponad 80 km dróg 
rowerowych, co stawia nas w ścisłej czo-
łówce w kraju. Cała polityka pro-rowerowa 
w mieście jest prowadzona profesjonalnie 
i konsekwentnie. Gdynia to ponad 50 km 
tras dla cyklistów, a kolejne już się budują. 
To jasno pokazuje, że samorządy poważnie 
podchodzą do tej kwestii i wiedzą, że jest 
ona bardzo perspektywiczna.

Oczywiście jeszcze sporo brakuje nam 
do wyników osiąganych przez zachodnie 
metropolie, ale najważniejsze, że podą-
żamy w dobrym kierunku, że podążamy 
tam konsekwentnie i z dużą szybkością! 
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TWO WHEELS FOR GOOD HEALTH

ALTHOUGH YOU KNOW ME MOST OF ALL 
FROM BEING AN ENTHUSIAST AND PROPA-
GATOR OF TYPICALLY SAILING ACTIVITIES, 
THIS TIME MY COLUMN WILL BE DEVOTED 
TO A DIFFERENT TYPE OF ACTIVE LEISURE, 
THAT IS BICYCLES.

The growing popularity of cycling is best 
proven by the dynamic development of bi-
cycle lanes. Characteristic, separated by 
a green line and built from a different materi-
al, they ensure safety and comfortable rides. 
Bicycles are no longer only a means of enter-
tainment. They have now become a  means 

of transport to work or shops for many. And 
I am happy about it for several reasons: it is an 
important part of a healthy lifestyle, it does 
not generate traffic jams (which our cities 
are flooded with), and finally it is a brilliant 
idea for forging one’s family ties, for example 
during weekend rides to the countryside with 
kids. It would be difficult to find a better and 
healthier leisure activity!

But it is worth remembering about a cer-
tain golden rule I always try to remind ev-
eryone of, that is proper body hydration and 
nutrition. Remember that you have to drink 
water before, during and after physical effort. 
Isotonic drinks are a good idea, too, as long 
as they are not artificially sweetened. It is 
also worth taking a light snack to have a bite 
during the effort. Another important thing is 
the golden hour rule, which says that one should 
eat a decent meal within an hour after getting off 
the bicycle. As a result, your body will be not only 
properly hydrated and nourished, but it will also 
quickly regenerate after the effort.

What induced me to write this column? 
Everything I mentioned happens thanks 
to numerous investments in cycling infra-
structure. Cities in our region do really 
a lot to support cyclists: they create new 
lanes, safe crossings and markings and bi-
cycle parking lots. Sopot has even started 
its own bicycle sharing system that op-
erates within the city. More than 80 km of 
bicycle lanes were built in Gdansk only in 
the last decade, which places us among 
the very leaders in the country. The whole 
pro-cycling policy in the city is followed in 
a professional and consistent way. Gdynia 
features more than 50 km of lanes for bik-
ers, and more are currently being built. It 
clearly shows that local governments ap-
proach the matter seriously and know that 
it is very prospective.

We obviously still lack a lot to reach 
the results achieved by western metropo-
lises, but the most important thing is that 
we follow the right path and that we do it 
quickly and consistently!

CHOĆ ZNACIE MNIE PAŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 
JAKO PASJONATA I KRZEWICIELA AKTYWNOŚCI TYPOWO 
ŻEGLARSKICH, TO DZISIEJSZY FELIETON CHCIAŁEM POŚWIĘCIĆ 
INNEMU RODZAJOWI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – ROWEROM.
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MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
FOT. SYLWESTER CISZEK

DWA KÓŁKA 
DLA ZDROWIA
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SAMOCHÓD 
OD SĄSIADA

JEŚLI CHCĘ KUPIĆ CHLEB TO WOLĘ ZAJRZEĆ DO 
PIEKARNI, KTÓRĄ ZNAM I CENIĘ OD LAT, A W KTÓREJ 
PIECZYWO KUPOWAŁ JESZCZE MÓJ OJCIEC. JEŚLI 
POTRZEBUJĘ WYLECZYĆ ZĄB, TO ZADZWONIĘ DO 
DENTYSTY, NA KTÓRYM SIĘ NIGDY NIE ZAWIODŁEM. 
DLACZEGO Z SAMOCHODAMI MIAŁOBY BYĆ INACZEJ? 

ZDJĘCIA źródło: Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski

Artur Gliwa, Doradca ds. Sprzedaży MINI
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S A M O C H Ó D  O D  S Ą S I A D A

Czasami za szybko ufamy nowościom nie 
dostrzegając, że znane nam rozwiązania 
są równie praktyczne. Zapominamy, że nie 
bez powodu kiedyś zaufaliśmy pewnym in-
stytucjom, które okazały się tegoż zaufa-
nia godne, a potem latami potwierdzały 
swoją niezawodność.

Otwarty w zeszłym roku w Gdyni przy 
ulicy Druskiennickiej nowy salon Zdunek 
Premium nie oznacza, że marka Zdunek 
zadebiutowała na trójmiejskim rynku w ze-
szłym roku. Ten, kto by tak pomyślał, pomy-

liłby się o 37 lat. Zresztą – salon BMW i MINI 
to tylko jeden z obiektów grupy Zdunek. 37 
lat to kawał czasu. Kiedy Tadeusz Zdunek, 
prezes grupy, zaczynał swoją przygodę 
ze sprzedażą samochodów, piszącego te 
słowa nie było jeszcze na świecie. Przez 
te wszystkie lata grupą Zdunek wypraco-
wała sobie pozycję na rynku tak, jak się to 
robić powinno – stabilnością, fachowością 
i jakością usług. Teraz Zdunek to najważ-
niejszy gracz na rynku motoryzacyjnym 
w północnej Polsce. I zasłużenie.

KIEDY TADEUSZ ZDUNEK, 
PREZES GRUPY, ZACZYNAŁ 

SWOJĄ PRZYGODĘ ZE 
SPRZEDAŻĄ SAMOCHODÓW, 

PISZĄCEGO TE SŁOWA NIE 
BYŁO JESZCZE NA ŚWIECIE. 

PRZEZ TE WSZYSTKIE 
LATA GRUPĄ ZDUNEK 
WYPRACOWAŁA SOBIE 

POZYCJĘ NA RYNKU TAK, 
JAK SIĘ TO ROBIĆ POWINNO 

– STABILNOŚCIĄ, 

Większość spośród około 250 pracowni-
ków grupy Zdunek jest w niej od kilkunastu 
lat. W samym Zdunek Premium pracuje 80 
osób. Firma Zdunek jest stąd. Wiedzą o tym 
zarówno pracownicy, klienci (a pośród nich 
jest wielu takich, którzy nie wyobrażają sobie 
współpracy z innymi dealerem samochodów), 
jak i osoby wydawałoby się z firmą nie powią-
zane. A to dlatego, że Zdunek aktywnie anga-
żuje się w sprawy regionu. Prezes jest fanem 
sportów motorowych, a Maciej Zdunek –jego 
syn – był dziewięciokrotnym mistrzem Polski 
w motocrossie, więc firma wspiera Gdański 
Klub Żużlowy Wybrzeże. Grupa jest również 
sponsorem Sopockiego Klubu Tenisowego. To 
rzecz jasna nie wszystko – firma powołała tak-
że do życia Fundację Zdunek, będącą formal-

Magda i Paulina, Recepcja
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ną kontynuacją działalności charytatywnej, 
jaką pani wiceprezes Justyna Zdunek prowa-
dziła od lat. Na czele fundacji stanęła Justyna 
Zdunek, uhonorowana przed rokiem mianem 
Gdańskiego Darczyńcy Roku. Fundacja Zdu-
nek pomaga chorym dzieciakom oraz rodzi-
nom, które znalazły się w złej sytuacji.

Ale podstawową działalnością Grupy 
Zdunek pozostają samochody i wszystko, co 
z nimi związane – sprzedaż aut Renault, Da-
cia, BMW i Mini, motocykli, a nawet rowerów 
BMW, serwis, sprzedaż część i akcesoriów, 
leasing, ubezpieczenia. Wszystko w zasadzie 
w jednym miejscu.

EN

A CAR FROM YOUR NEIGHBOUR

IF I WANT TO BUY BREAD, I PREFER TO 
VISIT A BAKERY THAT I HAVE KNOWN 
AND APPRECIATED FOR YEARS AND THAT 
WAS VISITED EVEN BY MY FATHER BE-
FORE ME. IF I NEED TO HAVE MY TOOTH 
TREATED, I CALL A DENTIST THAT HAS 
NEVER DISAPPOINTED ME. WHY WOULD IT 
BE DIFFERENT WITH CARS?

We sometimes trust new things too quickly, 
without noticing that the solutions we already 
know are equally practical. We forget that it 
was not without reason that we once didn’t 
trust certain institutions which had proved un-
worthy of our trust but years later confirmed 
their reliability.

A new Zdunek Premium showroom was 
opened in Gdynia on Druskiennicka street last 
year, which does not mean that it was then that 
the brand made its debut on the Tricity market. 
Whoever thought so is 37 years off in their cal-
culations. Anyway, the BMW and MINI show-
room is only one of many run by Zdunek group. 
37 years is a long time. When Tadeusz Zdunek, 
the chairman of the group, was beginning his 
adventure with car sales, the author of these 
words was not even born. Throughout all these 
years Zdunek group has worked for its position 
on the market just as it should: with stability, 

professionalism and high-quality services. Now 
Zdunek is the most important player on the 
automotive market in northern Poland. And 
rightly so.

Most of around 250 employees of Zdunek 
group have been working for the company for 
more than ten years. Zdunek Premium itself 
employs 80 people. The company comes from 
here. It is a well-known fact among both its 
employees and clients (including many who 
cannot imagine cooperating with a different 
dealer) and people seemingly unconnected 
with the company. And this is because Zdunek 
becomes actively involved in various region-
al issues. Its chairman is a motor sports fan, 
and Maciej Zdunek, his son, was a nine-time 

Polish motocross champion so the company 
supports the Wybrzeże speedway club from 
Gdansk. The group is also a sponsor of Sopot 
Tennis Club. But it is obviously still not ev-
erything. The company established Zdunek 
Foundation, which is a formal continuation of 
the charity work carried out by vice-chairman 
Justyna Zdunek for years. The foundation is 
led by Justyna Zdunek, who was honoured 
with the title of the Gdansk Donor of the Year 
a year ago. Zdunek Foundation helps ill chil-
dren and families that found themselves in 
a difficult situation.

But the basic activity of Zdunek group is 
consistently devoted to cars and everything 
else related: selling Renault, Dacia, BMW 
and Mini cars, BMW motorcycles and even 
bicycles, as well as parts and accessories, 
service, leasing and insurance. Everything 
in basically one place.

Łukasz i Mariusz, Mechanicy

Iza - Administracja

Łukasz Siekański , Doradca ds. Sprzedaży Motocykli
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Znam go najlepiej, bo sam jestem jeszcze 
na tym właśnie etapie. Każde uderzenie 
dokładnie planuję. Wiem gdzie chcę ude-
rzyć. Wyczuwam wiatr. Umiejętnie dobie-
ram kij do odległości, moich predyspozy-
cji i warunków. Ustawiam się po właściwej 
stronie piłki i uderzam tak, jak to sobie 

zaplanowałem. A potem patrzę z miesza-
niną zdziwienia i niedowierzania, jak pił-
ka leci w zupełnie inną stronę. Nie mam 
po prostu jeszcze odpowiedniej techni-
ki, która pozwoliłaby mi zrealizować mój 
doskonale obmyślany plan. Bo przecież 
wiem, że piłka poleciała dokładnie tam, 
gdzie ją posłałem. Nikt za mnie tego nie 
zrobił, nie mam na kogo zwalić winy za 
kiepski strzał. Zamiast jednak frustrować 
się w nieskończoność i roztrząsać co by 
było, gdybym jednak uderzył lepiej, wolę 
poświęcić dziewięćdziesiąt procent swo-
jej uwagi i  energii na analizę śladów na 
trawie po zarówno dobrych, jak i  złych 
uderzeniach, żeby później na driving ran-
ge’u utrwalać dobre elementy i elimino-
wać złe. To czas, by bardzo intensywnie się 
uczyć. Wiele osób zatrzymuje się w tym 
punkcie i  jeśli trwa to zbyt długo, znie-
chęcają się i wracają do pierwszego etapu 
– gry bez planu i refleksji, za to czasem 
z sukcesem, który cieszy jak wygrana na lo-
terii. Albo demotywują się i w ogóle prze-
stają grać w golfa. Przypominają utalento-
wanych menadżerów, którzy mają niezłe 
pomysły, ale pracują w organizacji, która 
nie popycha ich do przodu. Często mają 
nad sobą słabych szefów, a kultura pra-
cy jest w firmie na niskim poziomie. Nie 
mają dostępu do dobrych szkoleń. Gdy 
próbują wcielić w  życie swoje pomysły 

odbiegające od codziennej rutyny, dostają 
„dobrą radę” by się nie wychylali. Wiedzą, 
dlaczego coś idzie źle, stawiają trafne dia-
gnozy, ale nie mają możliwości, by samo-
dzielnie wprowadzić program naprawczy. 
Gdy zrozumieją w jakiej znaleźli się sytu-
acji, będą musieli podjąć decyzję: walczyć 
lub odejść.

EN

WHO CAN WE MEET ON GOLF 
COURSE? TYPE 2: PLANNER

I  know this type best because I  am still 
at the very stage myself. I carefully plan 
each shot. I know where I want to shoot. 
I  feel the wind. I skilfully select the club 
to match the distance, the conditions and 
my predispositions. I  stand by the right 
side of the ball and hit just as I planned to. 
And then, with a mixture of astonishment 
and disbelief, I see the ball fly in the com-
pletely opposite direction. I simply do not 
have the proper technique yet to help me 
finalize my perfectly thought-out plan. 
Because I actually know that the ball flew 
precisely where I sent it. Nobody did it for 
me, there is no one to blame for my poor 
shot. But instead of being frustrated ad in-
finitum and deliberating over what would 
happen if I made a better hit, I prefer to 
devote ninety-five percent of my attention and 
energy to analyse tracks left on the grass 
after both good and bad shots so that I can 
then practice the good elements and elim-
inate the bad ones on the driving range. It 
is a time to learn intensively. Many stop 
at this point, and if it lasts for too long, 
they become discouraged and return to 
the first stage: playing without any plan or 
reflection. And sometimes they achieve 
success, which makes them happy as if 
they won on the lottery. Or they become 
demotivated and stop playing golf at all. 
They resemble talented managers who 
have pretty nice ideas but work in an or-
ganization that does not move them for-
ward. They often have lousy bosses above 
themselves and poor work culture in the 
company. They do not have access to good 
training. When they try to put their ideas 
that diverge from the everyday routine into 
practice, they are offered a piece of “good 
advice” to stay in the line. They know why 
things go wrong, they make accurate diag-
noses but have no chance to implement 
a repair programme. But when they under-
stand the situation they have found them-
selves in, they will have to make a deci-
sion: fight or leave.
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KOGO 
SPOTKAMY  

NA POLU 
GOLFOWYM? 
TYP 2: PLANISTA

JACEK ROZENEK
FOT. MONIKA SZAŁEK

Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, 
czyli na wrażeniu się zna. A jak się na 

czymś zna, to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem, prowadzi szkole-
nia z zakresu relacji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipulacyjnych. Doradza 
wielu managerom najwyższego szczebla. 
Czyli nie da się go owinąć wokół palca. 
Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.

Sierra Apartments

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

Inwestycja 
z gwarancją zysku przez 5 lat.

 
 

  

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

Gwarantujemy wynajem zakupionego 
przez Ciebie apartamentu w okresie 
5 lat od daty zakupu.

Live 
&Play
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WOJCIECH KAWCZYŃSKI
radca prawny / www.kklaw.pl 
FOT. SYLWESTER CISZEK

MASZ SŁUP? 
MASZ BASEN!

Czy wiecie państwo czym jest służebność 
przesyłu? Swego czasu było o niej głośno 
w związku z planowaną ustawą o koryta-
rzach przesyłowych, za którymi miały iść 
gigantyczne odszkodowania dla właścicieli 
działek, na których znajdują się urządze-
nia przesyłowe (linie, słupy energetyczne 
czy rurociągi gazowe). O ustawie ucichło, 
co wcale nie oznacza, że takim właścicie-
lom nic się nie należy. Służebność przesy-
łu to prawo pozwalające przedsiębiorstwu 
przesyłowemu (energetycznemu lub gazo-
wemu) na postawienie na państwa działce 
urządzenia przesyłowego, które podlega 
ujawnieniu w księdze wieczystej. Prawo, 
które, dodajmy, ustanawia się odpłatnie.

Pod koniec XX w. kiedy powstała znaczna 

część sieci energetycznych i  gazowych 
w Polsce często nie przywiązywano wagi 
do takich nieistotnych szczegółów jak ko-
nieczność zawarcia z właścicielem grun-
tu umow y ustanawiającej służebność 
przesyłu. Poza tym w  wyniku licznych 
przekształceń w przedsiębiorstwach prze-
syłowych część dokumentów potwierdzają-
cych ustanowienie takich służebności bez-
powrotnie zaginęła.

Stąd przedsiębiorstwa przesyłowe świado-
me skali potencjalnych roszczeń starają się 
teraz legalizować postawione wiele lat temu 
urządzenia przesyłowe proponując ustanowie-
nie odpłatnej służebności, po cenach dalece 
odbiegających od kwot, które można byłoby 
uzyskać przed sądem. Poza tym wypadało-
by się również rozliczyć za dotychczasowe 
bezumowne korzystanie z tych urządzeń – 
maksymalnie 10 lat wstecz, o czym przed-
siębiorstwa przesyłowe skwapliwie milczą.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ 
wiele czynników, ale jeśli powierzycie państwo 
sprawę profesjonalnej kancelarii prawnej, 
to z dużym prawdopodobieństwem możecie 
zacząć przeglądać katalogi firm specjalizu-
jących się w budowie basenów.

Dlatego lećcie spokojnie na wakacje, 
a załatwianie formalności prawnych zo-
stawcie profesjonalistom, którzy przy oka-
zji sporządzą dla państwa porządną umowę 
o roboty budowlane, żeby przy tej budowie 
basenu ogród nadmiernie nie ucierpiał.

EN

DO YOU HAVE A POLE? YOU 
WILL HAVE A POOL

WOULD YOU LIKE TO HAVE A SWIMMING 
POOL IN THE GARDEN BUT CANNOT 
AFFORD IT? IF YOU ARE HAPPY ENOUGH 
TO HAVE A PLOT, TAKE A GOOD LOOK 
AT IT. IF THERE ARE ELECTRIC POLES OR 
GAS PIPELINES ON THE PLOT AND IF NO 
ONE HAS PAID YOU FOR IT, YOU WILL 
PROBABLY BECOME THE PROUD OWNER 
OF A POOL WITHIN SEVERAL MONTHS.

Do you know what transmission easement 
is? It used to be a popular topic some time 
ago when the Polish Act on Transmission 
Corridors was being drafted, which provid-
ed huge compensation for the owners of 
property on which transmission equipment 
had been built (power lines, electric poles 
or gas pipelines). The act was not eventu-
ally introduced, but it does not mean that 
such property owners deserve nothing. 
Transmission easement is a right that allows 
a transmission (gas or electricity) company 
to place transmission equipment on one’s 
plot, which should be entered into the land 
and mortgage register. It is also a right es-
tablished against payment.

Towards the end of the 20th century, when 
most of today’s power and gas networks were 
built, no one attached any significance to such 
details as the necessity to enter into a trans-
mission easement agreement with landown-
ers. Moreover, due to numerous changes that 
affected transmission companies, a part of 
documentation that confirmed the establish-
ment of such easements was irretrievably lost.

This is why transmission companies, 
which are aware of the scale of possible 
claims, try to legalize the transmission equip-
ment they installed many years ago and sug-
gest that an easement be established at prices 
that differ dramatically from the amounts one 
could win in court. Besides, it would be nice to 
account for the previous groundless usufruct 
of such equipment (a maximum of the previ-
ous 10 years), which transmission companies 
are rather silent about.

The amount of compensation depends on 
many factors, but if you entrust the case to 
a professional law firm, you can actually start 
browsing catalogues of companies that build 
swimming pools.

So enjoy your vacation and leave all the 
legal formalities to professionals, who will by 
the way draft a good construction works con-
tract so that your garden does not suffer much 
when the pool is built.

CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO MIEĆ BASEN W OGRODZIE, A NIE 
MOŻECIE SOBIE NA NIEGO POZWOLIĆ? JEŻELI JUŻ JESTEŚCIE 
SZCZĘŚLIWYMI POSIADACZAMI DZIAŁKI, TO PROSZĘ SIĘ JEJ 
DOBRZE PRZYJRZEĆ. JEŻELI SĄ NA NIEJ SŁUPY ENERGETYCZNE 
LUB RUROCIĄGI GAZOWE, A NIKT PAŃSTWU ZA TO NIE 
ZAPŁACIŁ, TO NAJPRAWDOPODOBNIEJ W CIĄGU KILKU MIESIĘCY 
BĘDZIECIE PAŃSTWO SZCZĘŚLIWYMI POSIADACZAMI BASENU.
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OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

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

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników



CZTERY OCEANY NA GDAŃSKIM PRZYMORZU TO 
KOMFORTOWE MIESZKANIA, DOSKONAŁA ARCHITEKTURA 
I NAJLEPSZA LOKALIZACJA W TRÓJMIEŚCIE. A TERAZ 
JESZCZE TARAS W WIDOKIEM NA MORZE!

WYBIERZ 
SWÓJ OCEAN

TEKST I ZDJĘCIA Materiały prasowe

Z Czterech Oceanów, czyli kompleksu czterech 
18-piętrowych budynków mieszkalno-usłu-
gowych (na szczęście w żadnym budynku nie 
znajdziecie piętra 13), gotowe są już dwa: Oce-
an Atlantycki (od 2011 roku) i Ocean Indyjski 
(od 2014 roku). Powstający Ocean Spokojny 
oraz kończący inwestycję Ocean Południowy 
powinny cieszyć się podobnym zainteresowa-
niem, jak poprzednie.

Można już wybierać mieszkanie w Oce-
anie Spokojnym, do którego pierwsi lokatorzy 
wprowadzą się na początku 2017 roku. Będzie 

na nich czekać wyjątkowa niespodzianka – ta-
ras na dachu budynku dostępny dla każdego 
mieszkańca. Widok na morze gwarantowany!

Trudno wymienić wszystkie zalety Czte-
rech Oceanów. Jedną z większych jest lokaliza-
cja: Przymorze to środek Trójmiasta, dzięki 
dobrze zorganizowanej komunikacji miejskiej 
(SKM, tramwaje, autobusy) oraz sieci dróg 
można stąd sprawnie dotrzeć w każdy zakątek 
Gdańska, Sopotu i Gdyni. Samochodową ko-
munikację z resztą świata gwarantuje dobra 
komunikacją z trójmiejską obwodnicą.

Kolejny atut Czterech Oceanów to wyjąt-
kowe otoczenie. Kilkanaście minut spaceru 
i już jesteśmy nad morzem. Jeśli wybierze-
my najlepszą w Polsce nadmorską trasę ro-
werową, na sopockie molo dojedziemy w 20 
minut. Tuż pod swoim wieżowcem aktywny 
wypoczynek albo święty spokój znajdziemy 
w Parku Reagana – pełnym rozrywek dla 
dzieci i dorosłych (oraz ich psów). Dodajmy, 
że między budynkami Czterech Oceanów 
znajduje się patio z ogrodzonym i bezpiecz-
nym placem zabaw dla dzieci.
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W Y B I E R Z  S W Ó J  O C E A N

Wszystkie budynki Czterech Oceanów 
oferują swoim mieszkańcom komfortowe ży-
cie. Składają się na to miejsca postojowe 
w hali garażowej, recepcja i hol wejścio-
wy nawiązujące do barw danego oceanu 
oraz nowocześnie i indywidualnie zaaran-
żowane mieszkania z przestronnymi bal-
konami. W Oceanie Spokojnym dochodzi 
do tego dostępny dla wszystkich miesz-
kańców taras na dachu, czyli wspólna stre-
fa relaksu z widokiem na morze. Spokoj-
nie zapraszamy!

EN

CHOOSE YOUR OCEAN

CZTERY OCEANY (FOUR OCEANS) IN THE 
DISTRICT OF PRZYMORZE, GDANSK MEANS 
COMFORTABLE APARTMENTS, PERFECT 
ARCHITECTURE AND THE BEST LOCATION 
IN TRICITY. AND NOW THERE IS ALSO 
A TERRACE WITH A VIEW OVER THE SEA!

Already two out of four 18-storey residential 
and commercial buildings (fortunately, you 
will not find the 13th floor in any of them) that 
make up the Cztery Oceany complex were 
built: the Atlantic Ocean (in 2011) and the 
Indian Ocean (in 2014). The Pacific Ocean, 
which is currently under construction, and 
the Southern Ocean should enjoy similar in-
terest to the first two buildings.

You can already choose your apartment in 
the Pacific Ocean, whose first occupants will 
move in at the beginning of 2017. A unique 
surprise awaits them: the terrace on the roof of 
the building is available to every occupant and 
guarantees a view over the sea!

It is difficult to list all the advantages of 
Cztery Oceany. But location is definitely one 

of them. Przymorze is the centre of Tricity, 
and thanks to the efficiently organized public 
transportation (fast urban railway, trams and 
buses) and the road network, you can easily 
reach every place in Gdansk, Sopot and Gdyn-
ia from here. And as far as the rest of the world 
is concerned, there are good communications 
with the bypass of Tricity.

Its unique surrounding is another advan-
tage of Cztery Oceany. A several minutes’ 
walk is enough to get to the sea. And if you 
choose the best Polish seaside bicycle lane, 
you will reach the Sopot pier in 20 minutes. 
Whether you enjoy active leisure pursuits or 
prefer peace and quiet, you will find both in 
the Reagan Park, which is full of attractions 
for children and adults (and their dogs). Let us 
add that there is also a patio with an enclosed 
and safe playground between the buildings of 
Cztery Oceany.

All Cztery Oceany buildings offer their oc-
cupants comfortable living. This is because of 
the parking garage, the reception desk and the 
entrance hall that refer to the colours of a giv-
en ocean and thanks to the modernly and in-
dividually arranged apartments with spacious 
balconies. And as regards the Pacific Ocean, 
there is also the additional roof terrace, which 
offers a shared relaxation zone with a view 
over the sea. Feel pacifically invited!

Inwestycja realizowana jest przez BPI S.A. od-
dział w Polsce, specjalistę od nieruchomości 
w grupie CFE. BPI opracowuje i tworzy innowacje 
oraz wysokiej jakości projekty przy jednocze-
snym osiągnięciu konkretnych celów, zarówno 
klienta, jak i przyszłych mieszkańców.

Więcej informacji na temat inwestycji pod 
adresem www.czteryoceany.pl lub pod nume-
rem bezpłatnej infolinii 800 800 400.

The investment is realized by BPI S.A. Pol-
ska, a CFE Group real property specialist. BPI 
prepares and creates innovative, high-quality proj-
ects and at the same time achieves specific 
aims for both the client and the future tenants.

For more information on the investments 
see www.czteryoceany.pl or contact the free 
helpline + 48 800 800 400.



ILE JEST SPORTU W BIZNESIE, A ILE BIZNESU W SPORCIE? ODPOWIEDZI 
NA TO PYTANIE SZUKALI UCZESTNICY SPOTKANIA GDAŃSKIEJ LOŻY 
BUSINESS CENTRE CLUB, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W KOMPLEKSIE ALCHEMIA 
W GDAŃSKU. POMAGALI IM W TYM NIE LADA GOŚCIE – MISTRZ 
OLIMPIJSKI W SKOKACH NARCIARSKICH KAMIL STOCH I PREZES 
POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIM APOLONIUSZ TAJNER.

K A MIL STOCH 
W ALCHEMII

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski
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K A M I L  S T O C H  W  A L C H E M I I

Ostatnie spotkanie gdańskiej loży BCC było 
nietypowe. 10 czerwca przedstawiciele lokal-
nego biznesu zrzeszeni w ramach tej orga-
nizacji spotkali się w Fitstacji, czyli klubie 
fitness mieszczącym się w wielofunkcyjnym 
kompleksie Alchemia. Rozmawiali tam o re-
lacjach biznesu ze sportem oraz wzajem-
nych korzyściach płynących z aktywnego 
wspierania przez firmy rozwoju sportu w na-
szym kraju. Po zakończeniu głównej części 
spotkania odbył się bieg charytatywny, a ca-
łość dopełniły pokazowe treningi oraz wy-
cieczka po obiekcie.

W spotkaniu, którego gospodarzem była 
firma Torus, udział wzięło kilkadziesiąt osób. 
Gośćmi specjalnymi byli mistrz olimpijski 
i mistrz świata w skokach narciarskich Kamil 
Stoch oraz prezes Polskiego Związku Narciar-
skiego Apoloniusz Tajner. Podczas swoich 
wystąpień przedstawiciele loży Business Cen-
tre Club oraz spółki Lotos akcentowali istot-
ną rolę kreowania systemowych rozwiązań 
wspierania sportu przez biznes. Takim długo-
falowym programem było wsparcie udzielane 
przez Lotos reprezentacji skoczków narciar-
skich. Nawet jeśli taka działalność nie przy-
nosi efektów od razu, to są one zauważalne po 
kilku, czasem kilkunastu latach.

Wątek kontynuował Apoloniusz Tajner, 
który potwierdził, że reprezentacja skoczków 
ma w Lotosie rzeczywiste wsparcie. Dzięki 

temu partnerowi udało się stworzyć program 
systemowego wspierania tej dyscypliny spor-
tu. Pozwala to od wielu lat uzyskiwać bardzo 
dobre wyniki podczas zawodów, a wykonana 
już praca gwarantuje, że sukcesami będzie-
my się cieszyć jeszcze wiele lat. Dzięki temu 
wsparciu wdrożone zostały nowoczesne 
i skuteczne systemy pracy z młodzieżą, wy-
łapywania talentów. Potwierdzeniem tego 
są choćby sukcesy drugiego z gości, Kamila 
Stocha, mistrza olimpijskiego, którego talent 
został zauważony, kiedy Kamil miał 12 lat. 
Dzięki temu po kilkunastu kolejnych latach 
odnosi on największe sukcesy. System zaczął 
funkcjonować na tyle dobrze, że pojawiły się 
także sukcesy drużynowe, czego nie było na-
wet podczas hegemonii Adama Małysza w tej 
dyscyplinie sportu. Dzięki wsparciu Lotosu i szeregu 
innych osób i instytucji mamy już w skokach 
nie jednego wybitnego zawodnika, a świet-
ną drużynę, której liderem jest rzecz jasna 
Kamil Stoch.

Z samym skoczkiem można było rzecz ja-
sna porozmawiać i wypytać go o tajniki jego 
kariery. Współwłaścicielka Gdańskiego Wy-
dawnictwa Oświatowego i firmy Torus, Mał-
gorzata Dobrowolska, pytała mistrza m.in. 
o to, czy nie przeraża go widok z góry skoczni 
i perspektywa skoku. Kamil relacjonował, że 

OSTATNIE SPOTKANIE GDAŃSKIEJ LOŻY BCC BYŁO 
NIETYPOWE. 10 CZERWCA PRZEDSTAWICIELE 
LOKALNEGO BIZNESU ZRZESZENI W RAMACH 
TEJ ORGANIZACJI SPOTKALI SIĘ W FITSTACJI, 



każdy ze skoczków ma za sobą oddanych 
dziesiątki tysięcy skoków. Wszyscy skaczą 
od dzieciństwa, najpierw z muldy, potem 
przechodzą na skocznie kilkunastometrowe, 
w końcu te większe. Dopiero w wieku junior-
skim są przygotowani do tego, by skakać na 
dużych skoczniach. Przygotowanie do tego 
momentu to bardzo długotrwały proces. Stra-
chu zatem nie ma, bo po tylu skokach jest to 
dla niego coś naturalnego. Małgorzata Dobro-
wolska dopytywała także, czy już w trakcie 
skoku Stoch wie, czy będzie on udany. Mistrz 
mówił, że dzięki zdobytemu doświadczeniu za-
raz po wybiciu się z progu wie już, czy nie po-
pełnił błędu. Podkreślał, że niezwykle ważne 
są detale – drgania nart, siła i moment wybi-
cia, ułożenie ciała w powietrzu.

Stoch opowiadał także o swoim życiu poza 
sportem. Podkreślał, że ma świadomość tego, 
że sport jest ulotny, że sukcesy mogą się rela-
tywnie szybko skończyć, a ciężka nawet praca 
i dobra forma nigdy nie gwarantują końcowego 
zwycięstwa. Skoki to ponadto sport wysokiego 
ryzyka – poważniejsza kontuzja może go wyeli-
minować z zawodowego skakania. Wie o tym, 
że choć skoki są jego pasją i nie musi się dodat-
kowo motywować do skakania, to jednak nie 

mogą stanowić one całości jego życia. Przyznał, 
że dużo w jego świadomości przewartościo-
wało założenia rodziny. Razem z żoną założyli 
klub sportowy Eve-nement Ski Jumping Team 
Zakopane – został jego zawodnikiem, a jego 
żona Ewa prezesem. Pod swoje barwy przygar-
nęli też innych skoczków: Dawida Kubackiego, 
Jana Ziobrę i Klemensa Murańkę, a nawet siat-
karza Mariusza Wlazłego, ale ich głównym ce-
lem pozostaje szkolenie młodzieży.

Drugą część spotkania BCC w Alchemii 
wypełniła aktywność sportowo-charytatyw-
na. Organizatorzy postanowili połączyć obie 
dziedziny – zachęcić uczestników z jednej 
strony do działalności charytatywnej, z dru-
giej do aktywności fizycznej. Aby móc wes-
przeć Fundusz Dzieci Osieroconych dzia-
łający przy Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku 
trzeba było przebiec co najmniej pół kilome-
tra na bieżni elektrycznej. Jak zwykle bardzo 
aktywni byli trenerzy z Fitstacji. Dopingowali 
uczestników akcji charytatywnej, zagrzewa-
jąc do przebiegnięcia większego dystansu. 
Później wykonali oni tour po przestrzeniach 
klubu wyjaśniając gościom zasady treningu 
personalnego, obwodowego oraz innych ele-
mentów oferty klubu. Kilkoro z nich od razu 
odkryło w sobie duszę sportowca, zapisując się 
na dodatkowe zajęcia. Na zakończenie goście 
udali się do Torus Showroom (gościnnego 
pomieszczenia w części biurowej Alchemii), 
gdzie mogli kontynuować dyskusję w mniej 
formalnej i sportowej atmosferze.

EN

KAMIL STOCH IN ALCHEMIA

HOW MUCH SPORT IS THERE IN BUSINESS 
AND HOW MUCH BUSINESS IN SPORT? 
THE QUESTION WAS TACKLED BY THOSE 

WHO PARTICIPATED IN THE MEETING 
OF THE GDANSK BUSINESS CENTRE 
CLUB LODGE ORGANIZED IN ALCHEMIA 
IN GDANSK. THEY WERE SUPPORTED 
BY FIRST-RATE GUESTS: KAMIL STOCH, 
OLYMPIC CHAMPION IN SKI JUMPING, 
AND APOLONIUSZ TAJNER, PRESIDENT 
OF THE POLISH SKI FEDERATION.

The last Gdansk BCC lodge meeting was quite 
original. Local business representatives who 
are members of the organization met on 10 
June in Fitstacja, a fitness club located in 
the multi-functional Alchemia centre. They 
were talking about the relationship between 
business and sport and mutual benefits de-
rived from the fact that companies actively 
support the development of sport in our coun-
try. There was a charity run organized after 
the main part of the meeting, as well as show 
trainings and a tour around the complex.

Several dozen people participated in the 
meeting hosted by the Torus company, includ-
ing two special guests: Kamil Stoch, Olympic 
Champion and World Champion in ski jump-
ing, and Apoloniusz Tajner, president of the 
Polish Ski Federation. In their presentations, 
Business Centre Club lodge representatives 
and Lotos representatives were emphasizing 
the significant role of systemic solutions cre-
ated to support sport by business. Support 
granted by Lotos to the national ski jumping 

I N W E S T O R  /  I N V E S T O R

STOCH OPOWIADAŁ TAKŻE 
O SWOIM ŻYCIU POZA SPORTEM. 
PODKREŚLAŁ, ŻE MA ŚWIADOMOŚĆ 
TEGO, ŻE SPORT JEST ULOTNY, ŻE 
SUKCESY MOGĄ SIĘ RELATYWNIE 
SZYBKO SKOŃCZYĆ, A CIĘŻKA 
NAWET PRACA I DOBRA FORMA 
NIGDY NIE GWARANTUJĄ 
KOŃCOWEGO ZWYCIĘSTWA. 
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team is an example of such a long-term pro-
gramme. Even if such activities do not pro-
duce effects immediately, their benefits be-
come visible after several years.

Apoloniusz Tajner continued the topic and 
confirmed that the ski jumping team finds 
real support in Lotos. Thanks to the compa-
ny, a programme of systemic support granted 
to this sports discipline was launched. It has 
helped to achieve very good results during 
various tournaments for years, and the work 
that has already been done ensures that we 
will enjoy successes in the future too. Inno-
vative and efficient programmes aimed at 
cooperation with teenagers and discovering 
new talents were introduced with this sup-
port as well. Their advantages are proven for 
instance by the achievements of the second 
guest, the Olympic Champion Kamil Stoch, 
whose talent was noticed when he was 12 
years old. After several years he started 
attaining the greatest successes. The system 
is functioning so good that we can now enjoy 
also team achievements, which was never the 
case even during Adam Małysz’s hegemony in 
ski jumping. The support provided by Lotos 
and a number of other people and institutions 
gives us more than one outstanding ski jump-
er. It gives us a whole excellent team, which is 
obviously led by Kamil Stoch.

During the meeting, everyone could talk 
to the ski jumper and ask questions about the 

arcana of his career. Małgorzata Dobrowols-
ka, a co-owner of Gdańskie Wydawnictwo Oś-
wiatowe and Torus, asked if he is ever terrified 
at the view stretching from the top of the hill 
and the prospect of jumping. Kamil answered 
that each jumper has jumped dozens of thou-
sands of times. They have been all jumping 
since childhood, first from moguls, then from 
hills of several metres and finally from the 
bigger ones. They are being prepared to jump 
from large hills when they are juniors. It takes 
a very long time to prepare for this moment. 
So there is no fear because it becomes some-
thing natural after so many jumps. Małgorza-
ta Dobrowolska also wanted to know if Stoch 
knows whether the jump will be successful 
or not during the jump itself. The champion 
said that thanks to his experience, he knows 

whether he has made a mistake or not right 
after the take-off. He highlighted that details 
are of huge importance, including skis vibra-
tion, the strength and moment of the take-off 
and the position of his body in the air.

Stoch was talking about his life outside 
sport too. He said that he is aware that sport 
is something transitory, that successes can 
end relatively quickly and that hard work and 
good form never guarantee the final win. Be-
sides, ski jumping is a high-risk discipline, 
which means that a serious injury can dis-
qualify from professional jumping. He knows 
that, although ski jumping is his passion and 
he does not have to motivate himself to jump, 
it cannot take up his whole life. He admitted 
that starting a family redefined a lot in his 
thinking. He and his wife established the 
Eve-nement Ski Jumping Team Zakopane 
club. He became its member, and she became 
its chairperson. They took others under their 
roof too, including ski jumpers Dawid Kubac-
ki, Jan Ziobro and Klemens Murańka, as well 
as the volleyball player Mariusz Wlazły, but 
their main aim is to train young people.

The second part of the BCC meeting in 
Alchemia was devoted to sports and charity 
activities. The organizers decided to combine 
both and encourage participants to work for 
charity on the one hand and take up physi-
cal activity on the other. Guests had to run at 
least half a kilometre on a treadmill in order 
to support the Orphaned Children Fund es-
tablished at the Hospice Foundation in Gdan-
sk. As usual, coaches from Fitstacja were 
very active. They were cheering on those who 
took part in the charity event and encourag-
ing them to run longer distances. After that, 
they organized a tour around the club and ex-
plained the rules of personal training, circuit 
training and other elements offered by the 
club to their guests. Some of them discovered 
the soul of a sportsman in themselves and 
signed up for classes immediately. Finally, 
guests went to Torus Showroom (a guestroom 
in the office part of Alchemia), where they 
could continue their discussion in a less formal 
and sports atmosphere.

K A M I L  S T O C H  W  A L C H E M I I
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M Y Ś L E N I E  J E S T  S E X Y .  M A Ł G O R Z A T A  M A R C Z E W S K A

GDY POD KONIEC WYWIADU PRZEZ SZYBĘ ZAPUKAŁ DO 
NAS ADAM DARSKI, KTÓRY PROWADZI Z NIĄ „BARBERIAN 
ACADEMY & BARBER SHOP” W WARSZAWIE, POWIEDZIAŁAM: 
„PANI PODOPIECZNY!” ONA ODPOWIEDZIAŁA: „MÓJ 
SERDECZNY PRZYJACIEL I WSPÓŁPRACOWNIK W INNEJ 
FIRMIE. CUDOWNY, CIEPŁY CZŁOWIEK.” TAKA WŁAŚNIE 
JEST MAŁGORZATA – LUBI TO, CO ROBI I OBDARZA LUDZI 
SYMPATIĄ. DO TEGO PRZEŁAMUJE STEREOTYPY.

MYŚLENIE 
JEST SEXY
M A Ł G O R Z ATA  M A R C Z E W S K A

Myślałam, że coache nie palą.
Dlatego palę, bo ludzie tak myślą. Niedaw-
no zaczęłam palić.

Dlaczego?
Dwadzieścia parę lat nie paliłam, potem 
zaczęłam palić bardzo rzadko, a teraz to 
mi się podoba – czuję się młodo, czuję, że 
rozrabiam, robię coś, czego nie powinnam 
robić, ludzie to zawsze skomentują... Chcia-
łam to odczarować, bo wszyscy myślą, że 
trener osobisty nie pije, nie pali, nie prze-
klina, siedzi w domu i czyta mądre książki, 
z nikim się nie kłóci, nie ma uczuć...

Prowadzi pani kilka firm naraz. LABli-
fe, Barberian, ITEM... Jak to wszystko 
współgra? Robi pani multitasking?
Od dwudziestu paru lat pracuję z ludźmi 
i dla ludzi, w różnych kontekstach. Indywi-
dualnie, robię szkolenia otwarte, zamknię-
te, dla korporacji, dla różnych marek, dla 
twórców. Znam się nie tyle na specyfice 
procesów firmy, ile na człowieku i  jego 
możliwościach. Zajmuję się myśleniem, 
emocjami, tym jak ludzie są skonstruowa-
ni, jakie mechanizmy nimi kierują, potem 
pomagam im to zrozumieć., żeby mogli to 
zmieniać. Na bazie tej wiedzy konstruuję 
programy szkoleniowe, coachingowe. Efekt 
tego jest taki, że po latach pracy z różnymi 
branżami i  specjalistami pomysły przy-

chodzą same, bo jak się zna na ludziach, to 
się też zna na trendach, umie się przewidy-
wać, rozwija się intuicja. Dlatego między 
innymi projektuję modele firm – pomysły 
biznesowe dla konkretnych osób. Jedno-
cześnie wiedza, której używam jest na tyle 
abstrakcyjna, że jak ktoś ze mną  rozma-
wia o specyfice mojej pracy, to mówi „O, to 
fajne, fascynujące, ciekawe…”, ale właści-
wie trudno mu sobie wyobrazić, na czym 
to konkretnie polega. Oczywiście żeby się 
rozwijać i pracować, muszę też prowadzić 
firmę, zarządzać zespołem i tak dalej. Dru-
ga firma dała mi możliwość zaprezentowa-
nia jak działają modele biznesowe, które 
projektuję. Trzecia również, a poza tym jest 
miejscem, w którym można się nauczyć 
jak to działa, ale to, co robię, zawsze jest 
o ludziach i dla ludzi.

Skąd wzięła się u pani pasja do takiej 
pracy?
Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to 
jest kwestia predyspozycji, że nic nie dzie-
je się przypadkowo. Każdy ma jakieś pre-
dyspozycje, tylko nie każdy z tym coś robi. 
Ja jestem osobą, która nie myśli za długo 
o tym, co chce zrobić, tylko to robi. 

Żeby zajmować się ludźmi trzeba być psy-
chologiem?
Żeby zajmować się ludźmi, można być pie-

lęgniarką, lekarzem, psychologiem... W tej 
pracy wykształcenie jest ważne, ale nieko-
niecznie psychologiczne. Ja nie jestem po 
psychologii, studiowałam na uczelni tech-
nicznej, co bardzo mi pomaga w pracy, bo 
łatwo mi teraz porządkować, strukturalizo-
wać, układać, rozumieć, nazywać. Także 
to wykształcenie techniczne bardzo moc-
no procentuje i chyba właśnie humanizuje 
to podejście. Jak się na człowieka patrzy 
obiektywnie jako na istotę, która działa 
w określony sposób, to odkrywa się, co ro-
bić, żeby działała dobrze. Odsuwamy się 
od różnych ideologii i jesteśmy skupieni 
tylko na człowieku i na tym, żeby mu było 
dobrze. Po studiach uczyłam się na wszyst-
kich możliwych kursach, szkoleniach. Był 
taki moment na początku lat 90., kiedy do 
Polski przyjeżdżali znani ludzie, wybitni 
specjaliści, zaciekawieni Polską po tym, 
jak otworzyły się granice. Organizowali 
szkolenia i przez parę lat byłam na wszyst-
kich, potem przy nich asystowałam, a po-
tem zaczęłam robić własne. I to był przy-
padek tak naprawdę... lub przeznaczenie. 
Jak kto woli.

Zajmuje się tym pani od ponad dwudzie-
stu lat, a słowo „coaching” zaczęło być 
bardzo modne dopiero niedawno. Jak pani 
patrzy na tych z branży, którzy ostatnio 
zyskali popularność?
Super, ja w ogóle patrzę na ludzi z zachwy-
tem, umiem widzieć to, co w nich działa 
i to, co jest fajne. Czasy się zmieniają, nie 
jesteśmy w stanie tego zatrzymać, techno-
logie się zmieniają, rynek się zmienia, ale 
zawsze najważniejszy pozostaje człowiek. 
Wtedy to było trudne, bo tak naprawdę na-
wet nie było szkoleń w Polsce, tylko były, 
jak to się wtedy nazywało „kursokonferen-
cje i szkolenia BHP”.

Co to jest Design Thinking, Thinking De-
sign?
Design Thinking ma wiele definicji, ale 
według Tima Browna, jednego z autoryte-
tów nowoczesnego projektowania, jest to 
„dyscyplina, która korzysta ze zdrowego 
rozsądku i  metod projektantów, aby za-
spokoić potrzeby ludzi za pomocą tego, co 
jest technologicznie możliwe i co rozsądna 
strategia biznesowa może zmienić w war-
tość dla klienta, i szansę rynkową”. Dzięki 
niej można stworzyć nowatorski produkt, 
usługę, poprawić proces obsługi klienta 
lub opracować nowe sposoby komunikacji 
z konsumentami.  Projektowanie jest pro-
cesem mentalnym, jeśli ten proces opisze-
my, a potem świadomie go użyjemy w róż-
nych kontekstach, to okazuje się, że mamy 
dobry efekt. Myślenie rozwiązaniami, pro-

ZDJĘCIA Monika SzałekROZMAWIAŁA Sylwia Gutowska



totypowanie. To jest modne, ponieważ bar-
dzo szybko przynosi efekty. A Thinking De-
sign to projektowanie myślenia. To wiedza 
i umiejętności, które pozwalają zrozumieć, 
jak skonstruowane są w  nas różne proce-
sy wewnętrzne, mentalne, emocjonalne, 
nawykowe – nasze myślenie. Dzięki temu 
jesteśmy bardziej świadomi tego, czym 
dysponujemy i możemy lepiej wpływać na 
swoje życie. Można więc powiedzieć, że 
Thinking Design jest wiedzą, która pozwa-
la tworzyć nowe metodologie, w  której za-
wiera się Design Thinking.

LABlife działa od niedawna. Jak powstał?
To jest efekt dwudziestoletniej pracy z ludź-
mi. Mam taki nawyk z pracy, że jak wpad-
nę na pomysł, który intuicyjnie czuję, że jest 
świetny, to go opisuję, sprawdzam, czy są ta-
kie pomysły na świecie, robię research, do-
wiaduję się, jak to urealnić. Pomysł powstał 
jakiś czas temu, jak wiele innych – stąd ten 
multitasking. Potem znajduje się ktoś, kto 
ten pomysł z półki zdejmuje, mówi: „Wiesz, 
marzę o tym, żeby zrobić taką rzecz”, ja na 
to: „A, to ja miałam taki pomysł, opowiem 
ci o nim, to sobie go zrób”. Tak powstał Bar-
berian. To jest element tej pracy – jak się 
pracuje w tylu kontekstach zawodowych, to 
potem mózg robi co chce i wymyśla różne 
rzeczy. LABlife to Centrum Projektowania 

Myślenia, które założyłam, jest pierwsze 
w Europie. Nazwa jest bezczelna, wszyscy 
w Polsce reagują na nią ze zdziwieniem, ale 
pozytywnie i z wielką ciekawością. Jeszcze 
prowadząc firmę ITEM, miałam motto „Life 
& Work Design”, potem „design thinking”. 
Zawsze o mojej pracy myślałam jak o nauce 
projektowania życia czy myślenia. Potem 
pojawiło się Design Thinking, więc musia-
łam zmienić nazwę, bo metoda stała się bar-
dzo popularna i zaczęła wprowadzać w błąd. 
Człowiek uczy się projektowania myślenia 
przez całe życie. To konsekwencja moich 
wieloletnich działań. Nie chciałam tworzyć 
firmy coachingowej, bo już ją miałam, nie 
chciałam tworzyć poradni, firmy, w której 
pracują coachowie. Miałam poczucie, że 
to musi być żywe, prawdziwe, towarzyszyć 
życiu, pozytywnym rzeczom. Myślenie jest 
przecież sexy!

Sexy? To przyciąga uwagę.
Myślenie jest bardzo atrakcyjne. Możemy 
z tego robić hasła, ale ja tak naprawdę my-
ślę. Na zajęciach, jak opowiadam ludziom 
o różnych rozwiązaniach, to aż im się oczy 
błyszczą, mówią: „Kurczę, nigdy na to nie 
zwróciłem uwagi!” Człowiek jest jedyną 
istotą, która umie myśleć o myśleniu, być ob-
serwatorem swoich myśli i mechanizmów, 
jakie je tworzą. Umiemy tworzyć wielopozio-
mowe, abstrakcyjne światy, umiemy wy-
obrażać sobie, co by było gdyby i wyciągać 
z tego wnioski, bo nasz organizm reaguje 
tak, jakbyśmy już to przeżywali. Mamy 

niewiarygodną przestrzeń do badań, zbiera-
nia informacji, tylko nikt nas nie uczy jak 
to działa. To jest jeden powód. Drugi – mamy 
takie czasy presji, zmęczenia, przepływu 
informacji. Uważam, że dostęp do wiedzy 
o nas samych jest niezbędny, ale musi być 
wesoły, żywy. Chciałam stworzyć miej-
sce do konstruktywnego spędzania cza-
su, do sieciowania ludzi, którzy są cieka-
wi siebie i innych. Zresztą, gdyby nie tacy 
właśnie ludzie, moi przyjaciele, znajomi, 
klienci, artyści, to miejsce nigdy by nie 
powstało!

To coś jak agora XXI wieku?
Może tak. Wiedziałam, że to musi być miej-
sce, w którym będziemy czuli, że żyjemy, 
czyli będzie trzeba coś dobrego jeść, pić i roz-
mawiać. Jest tam nasza kuchnia laBlaBla, 
jak ja to mówię „usta LABlife'u”, gdzie spo-
tykamy się przy stołach, ludzie rozmawia-
ją o życiu, my opowiadamy im o jedzeniu, 
zmysłach. Składniki to zawsze coś kon-
kretnego od kogoś konkretnego, w  kon-
kretnym celu. To jest zawsze przemyśla-
ne. Moi najbliżsi współpracownicy i cały 
zespół to świetni ludzie, eksperci, pasjo-
naci, wszyscy są osobowościami! Można 
przyjść, posiedzieć, pogadać i od rana do 
wieczora coś się dzieje w salach obok. Są 
otwarte warsztaty, zamiast do kina można 
sobie posłuchać o miłości, złości, pójść na 
warsztat myślenia o myśleniu albo myśle-
nia o biznesie, prowadzimy różne kursy. 
Można wziąć lampkę wina i obejrzeć film 

ZAJMUJĘ SIĘ 
MYŚLENIEM, 
EMOCJAMI, TYM 
JAK LUDZIE SĄ 
SKONSTRUOWANI, 
JAKIE MECHANIZMY 
NIMI KIERUJĄ, POTEM 
POMAGAM IM TO 
ZROZUMIEĆ, ŻEBY 
MOGLI TO ZMIENIAĆ. 
NA BAZIE TEJ 
WIEDZY KONSTRUUJĘ 
PROGRAMY 
SZKOLENIOWE, 
COACHINGOWE.

Cały wywiad na www.anywhere.pl
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o tym, jak wygląda nasza percepcja. Wie-
czorami będziemy mieć koncerty i pokazy 
filmów, mamy fajne patio w środku, współ-
pracujemy m.in. z Nowymi Horyzontami, 
z różnymi instytucjami kultury, postacia-
mi sztuki, biznesu i nauki.

EN

THINKING IS SEXY
MAŁGORZATA MARCZEWSKA

WHEN ADAM DARSKI, WHO RUNS BAR-
BERIAN ACADEMY & BARBER SHOP IN 
WARSAW WITH HER, KNOCKED ON THE 
WINDOW TOWARDS THE END OF THE 
INTERVIEW, I SAID, “LOOK, YOUR PUPIL!” 
AND SHE ANSWERED, “MY BOSOM FRIEND 
AND ASSOCIATE IN A DIFFERENT COMPA-
NY. A WONDERFUL, WARM PERSON.” THIS 
IS WHAT MAŁGORZATA IS LIKE: SHE LIKES 
WHAT SHE DOES AND SMILES AT PEOPLE. 
PLUS SHE BREAKS STEREOTYPES.

I thought coaches do not smoke.
And this is why I smoke: because people 
think so. I started smoking not so long ago.

Why?
I wasn’t smoking twenty years ago, then 
I started smoking occasionally, and now 
I like it: I feel young, I feel I’ve got into 
some mischief and do what I shouldn’t be 
doing; people will always comment about 
it... I wanted to remove this spell because 
everyone thinks that a professional coach 
doesn’t drink, doesn’t smoke, doesn’t swear 
but keeps sitting at home reading wise books 
and never argues with anyone or actually 
doesn’t have feelings...

You run several companies at the same 
time. LABlife, Barberian , ITEM... How 
does it all coexist? Do you multitask?
I’ve been cooperating with people and for 
people in various contexts for more than 
twenty years. I  do it individually and or-
ganize open and closed training courses 
for corporations, various brands or artists. 
I know not so much companies as people 
and their capabilities. I’m interested in 
thinking, emotions, the way people are 
structured and the mechanisms they are 
governed by. And then I help them under-
stand that so that they can make chang-
es. I plan my training and coaching pro-
grammes on the basis of this knowledge. 

The result is that after years of work with 
various industries and specialists, ideas 
come into my mind themselves because 
when you know a lot about people, you also 
know a lot about trends, you are able to pre-
dict things and your intuition develops. 
This is why one of the things I  do is de-
signing company models, that is business 
ideas for specific people. And at the same 
time the knowledge I  use is so abstract 
that when someone talks to me about the 
specificity of my job, they say, “Oh, that’s 
great, fascinating, interesting...”, but they 
can’t imagine what it actually consists in. But 
to develop and work, I obviously have to 
run a company, manage a team and so on. 
The second company gave me a chance to 
present the way the business models I de-
sign work. The third one did, too, and be-
sides it’s a place where one can learn how it 
works. But what I do is always about people 
and for people.

Where did your passion for such work 
come from?
When I look at it now, I think that is was 
a matter of predispositions and that noth-
ing happens without reason. Everyone has 
some predispositions, but not everyone 



does something about them. I am a per-
son who doesn’t think much what she wants 
to do but just does it.

Does one need to be a psychologist to 
work with people?
If you want to work with people, you can 
be a nurse, a doctor, a psychologist... Educa-
tion is important in this job, but it doesn’t 
have to be psychological education. I hav-
en’t finished psychology, I studied at a tech-
nical college, which helps me a lot in the 
job because I find it easy to organize, struc-
turalize, arrange, understand and name ev-
erything. So this technical education pays 
off a lot and I guess it actually makes the 
approach more humane. When you treat 
someone objectively like a person who func-
tions in a specific way, you see what you 
need to do to make the person function 
better. We move away from various ideol-
ogies and focus solely on the person and 
on making him or her feel good. After 
the studies, I kept learning at all kinds 
of courses possible. There was a moment 
at the beginning of the 90s when foreign 
people came to Poland, outstanding spe-
cialists, who were interested in Poland 
after our borders had been opened. They 
were organizing training courses, and I was 
attending them all for several years. Then 
I assisted at them and finally started mak-
ing my own ones. And as a matter of fact 
it was a coincidence or... destiny. Which-
ever one prefers.

You have been doing this for more than 
twenty years, but the word “coaching” 
has become fashionable only recently. 
How do you look at those from the indus-
try who have lately achieved popularity?
It’s great. I generally look at people with 
admiration, I can see what works in them 
and what’s cool about them. Times change, 
we can’t stop it, technologies change, the 
market changes, but man is always the 
most important. It used to be difficult then 
because actually there were no courses in 
Poland, only “course-and-conferences” and 
“health and safety training meetings”, as 
they called it.

What is Design Thinking and Thinking 
Design?
Design Thinking has lots of definitions, but 
according to Tim Brown, one of the authori-
ties in modern design, it is “a discipline that 
uses the designer’s sensibility and methods 
to match people’s needs with what is techno-
logically feasible and what a viable business 
strategy can convert into customer value 
and market opportunity”. It helps to create 

an innovative product or service, improve 
the customer service process and work out 
new ways of communication with consum-
ers. Design work is a mental process, and if 
we describe the process and then conscious-
ly use it in various contexts, it will turn out 
that it produced a good result. Thinking in 
terms of solutions, prototyping. It’s fash-
ionable because it brings about effects very 
quickly. And Thinking Design is about plan-
ning how to think. It includes knowledge 
and abilities that help to understand how 
our various inner, mental, emotional and 
habitual processes, that is our thinking, 
are constructed. As a result, we’re more 
aware of what we have and can use, and 
we can influence our lives more effective-
ly. So we could say that Thinking Design is 
knowledge that helps create methodologies, 
which include Design Thinking.

LABlife has been opened quite recently. 
How did it happen?
It was the result of twenty years of work 
with people. I have a habit from my work 
that when I come up with an idea that I think 
is great, I describe it, check whether there 
are such ideas in the world, research the is-
sue and get to know how to put it into 
action. The idea came to me some time 
ago, just like many others, which is where 
my multitasking comes from. Then I find 
someone who takes the idea off the shelf 
and says, “You know, I dream about doing 
this and that,” and I  say, “Oh, I  had such 
an idea, too, I’ll tell you about it and you 
can try it out.” This is how Barberian was 
established. It’s an element of this work: 
when you work in so many professional con-
texts, your brain starts doing what it wants 
to do and comes up with various things. 
LABlife is a Thinking Design Centre I set 
up. It’s the first one of its kind in Europe. 
Its name is quite insolent because every-
one in Poland responds to it with surprise 
but also with curiosity and with a positive 
attitude. When I was running ITEM, I al-
ready had the motto “Life & Work Design” 
and then “design thinking”. I’ve always 
thought that my work is about teaching 
life design or thinking design. Then De-
sign Thinking appeared so I had to change 
the name because the method became 
very popular and misleading. A  man keeps 
learning how to design his thinking for 
his whole life. It’s a  consequence of my 
long-standing activities. I didn’t want to 
open a  coaching company because I  al-
ready had one. I  didn’t want to open an 
advisory clinic or a company employing 
coaches. I felt that it had to be alive and 
real. It had to be something that would 

accompany one’s life and positive things. 
Because thinking is sexy!

Sexy? It attracts attention.
Thinking is very attractive. We could just 
say so, but I really believe it. When I’m tell-
ing people about various solutions during 
my classes, their eyes starts glittering and 
they say, “Damn, I’ve never paid any atten-
tion to this!” Man is the only creature than 
can think about thinking and be the ob-
server of his thoughts and the mechanisms 
they are governed by. We’re able to create 
multidimensional, abstract worlds and imag-
ine what would happen if... We’re able to draw 
conclusions because our bodies react as if 
we’ve already experienced it. We have an 
amazing scope for research and informa-
tion retrieval, only no one has taught us how 
those things work. That’s one reason. The 
second is that we are living in times of pres-
sure, tiredness and information flow. I think 
that access to knowledge about ourselves 
is necessary, but it has to be cheerful and 
alive. I wanted to create a place where one 
could spend their time productively and net 
people who are curious about themselves 
and others. Besides, if it hadn’t been precise-
ly for such people as my friends, clients and 
artists, this place would never have been 
established!

Is it something like the agora of the 21st 
century?
Yes, perhaps. I knew it had to be a place 
where we could feel that we are alive, that is 
a place where we could eat good food, drink 
and talk. There is our laBlaBla kitchen 
there, which I call “the mouth of LABlife”, 
where we can meet at the tables. People 
talk about life, and we tell them about food 
and senses. The ingredients always include 
something specific from someone specific 
with a specific aim. It’s always well thought 
out. My closest partners and the whole team 
consists of excellent people, experts, en-
thusiasts. They’re all personalities! One can 
come, sit down, talk, and there’s always 
something going on in rooms nearby from 
morning till night. There are open work-
shops, and instead of going to the cinema, 
you can come here to listen about love and 
anger or take part in a workshop on think-
ing about thinking or thinking about busi-
ness. We offer various courses. You can 
have a glass of wine and watch a film about 
our perception. We will have concerts and 
film screenings at nights, and we have 
a nice patio inside. We cooperate for exam-
ple with New Horizons, various cultural 
institutions and arts, business and sci-
ence people.
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ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz

MODELKA/MODEL:  
Olga / specto models

MAKIJAŻ/MAKE-UP: 
Koleta Gabrysiak 

STYLIZACJA/STYLING: 
Dominika Luna Grajewska

BIELIZNA/ LINGERIE:  
undiz i oysho
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ZABIEGI IDEALNE 
NA LATO

1 2 2 – 1 2 3

ROZPOCZĘŁO SIĘ LATO. JAK WIEMY, PEWNE ZABIEGI 
UPIĘKSZAJĄCE W POŁĄCZENIU Z EKSPOZYCJĄ NA 
SŁOŃCE MOGĄ PRZYNIEŚĆ WIĘCEJ SZKODY NIŻ KORZYŚCI. 
JAK ZATEM DBAĆ O SKÓRĘ W GORĄCE DNI?

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

Salon Kosmetyczny Petite Perle ma szeroką 
ofertę zabiegów na twarz i ciało, które świet-
nie sprawdzą się w sezonie letnim. A jeśli do-
damy, że salon mieści się w bliskiej odległości 
od morza i Sopotu, do tego współpracuje na 
wyłączność z wieloma hotelami w Trójmie-
ście, wówczas wybór wydaje się oczywisty. Je-
śli chcesz wybrać się na zabieg, hotel zamawia 
Ci taksówkę, która zawiezie Cię bezpośrednio 
do salonu. A co Petite Perle ma w ofercie?

Kompleksowe usługi w profesjonalnych 
i przytulnych gabinetach. W specjalnie przy-
stosowanych pomieszczeniach specjalista 
kosmetolog-podolog przeprowadzi idealny 
manicure i pedicure. Komfortowe warunki 
i profesjonalna obsługa to priorytet tego 
salonu. Jeśli szukasz odpowiedniego zabie-
gu przeciwstarzeniowego na lato, idealnym 
wyborem jest CACI – na twarz i na ciało, oba 
działające silnie liftingująco. Dzięki specjal-
nej technologii, polegającej na stymulacji 
mikroprądami za pomocą specjalnych ba-
wełnianych eletro-aplikatorów, zabieg jest 
nieinwazyjny. Fotostymulacja grzebieniem 
LED to skuteczne połączenie naświetlania 
z  mikroprądami. To najlepszy na rynku 

lifting niechirurgiczny, którego efekt jest 
widoczny gołym okiem! CACI to też zwal-
czanie cellulitu. Dzięki masującej głowicy 
ECM przepływ limfy jest silnie pobudzony, 
a grudki tłuszczu rozbijane.

Zabiegi pielęgnacyjne w Petite Perle wy-
konywane są przy użyciu najnowocześniej-
szych, ekologicznych kosmetyków marki 
Phytomer.. Latem upiększy Cię „Satynowe 
ciało” – wygładzenie skóry, idealne przed 
depilacją woskiem. Spróbuj też zabiegów wy-
szczuplających. „Zero cellulitu” sprawi, że 
przy pomocy naturalnych składników pocho-
dzenia morskiego pozbędziesz się niepotrzeb-
nej tkanki tłuszczowej. 

Jak widać gama zabiegów optymalnych 
na lato jest szeroka. Najważniejsze to do-
brać odpowiednią pielęgnację po konsulta-
cji z wykwalifikowanym kosmetologiem, 
która w Petite Perle jest bezpłatna.

Petite Perle
Salon Kosmetyczny Gdańsk

ul. Maurycego Beniowskiego 51
80-355 Gdańsk

tel. +48 58 355 22 11
www.petiteperle.pl
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IDEAL TREATMENTS FOR SUMMER

SUMMER HAS BEGUN. AS WE ALL KNOW, 
CERTAIN BEAUTY TREATMENTS COM-
BINED WITH EXPOSURE TO SUN COULD 
CAUSE DO MORE HARM THAN GOOD. SO 
HOW SHOULD YOU TAKE CARE OF YOUR 
SKIN ON HOT DAYS?

The Petite Perle beauty parlour offers a wide 
range of face and body treatments per-
fect for the summer season. And because 
the parlour is located close to the sea 
and Sopot and has exclusive rights to 
cooperate with certain hotels in Tricity, 
the choice is fairly simple. If you want to 
undergo a  treatment, the hotel orders 
you a taxi, which then takes you direct-
ly to the parlour. And what does Petite 
Perle offer?

Comprehensive services in professional 
and cosy rooms. A  podology and cosme-
tology specialist makes perfect manicure 
or pedicure in specially adapted rooms. 
The parlour’s top priorities are ideal condi-
tions and professional service. If you look 
for the right anti-ageing treatment for 
summer, chose the CACI face and body 
treatments, which both have a strong lifting 
effect. They are non-invasive treatments 
thanks to a  special technology that con-
sists in micro-current stimulation with 
the use of special cotton electro buds. 
The LED light photo stimulation is a suc-
cessful combination of insolation with 
micro-currents. It is the best non-surgi-
cal lifting on the market, whose effects 
are visible with the naked eye. CACI is 
also used to fight cellulite. Thanks to the 
massaging ECM rollers, the lymph flow 
is facilitated and fatty deposits are bro-
ken down.

Beauty treatments in Petite Perle are 
administered with the use of the most inno-
vative and ecological Phytomer cosmet-
ics. In the summer, try the Satin Body 
treatment, which will smooth your skin 
perfectly before wax depilation. We also 
recommend slimming treatments, like No 
Cellulite, which will help you get rid of un-
wanted fatty tissue with the help of natu-
ral sea ingredients.

As you can see, there is a wide array 
of treatments that are perfect for summer. 
The most important thing is to choose the 
appropriate one after a consultation with 
a qualified cosmetologist, which is free of 
charge in Petite Perle.
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pr e lud ium    d o    la ta…



Cera zdrowsza i oczyszczona dokładniej 
niż kiedykolwiek wcześniej? Tak, to 
możliwe dzięki Sonic System Purifying 
Cleansing Brush – innowacyjnej 
szczoteczce sonicznej. Dwa różne 
rodzaje włosia odpowiadają za łagodne, 
a  jednocześnie wyjątkowo skuteczne 
oczyszczenie i  wygładzenie skóry. 
Specjalnie zaprojektowana głowica 
umożliwia usunięcie zanieczyszczeń 
z  trudno dostępnych miejsc twarzy. 
Użycie kremu oczyszczającego z  dużą 
zawartością substancji wygładzających 
pomoże zachować naturalną warstwę 
hydrol ipidową skór y. Napięcie 
i  szorstkość cery wrażliwej doskonale 
złagodzi nawilżająca maseczka na noc 
z wyciągiem z aloesu.

1. CLINIQUE Sonic System 
Purifying Cleansing Brush, urządzenie 
oczyszczające, 489 zł, nr 817247

2. CLINIQUE Foaming Sonic Facial 
Soap, mydło  
do twarzy stworzone do używania wraz 
ze szczoteczką soniczną Sonic Cleansing 
Brush,  
30 ml – 39 zł, nr 849674

3. CLINIQUE Moisture Surge 
Overnight Mask, nawilżająca i ochronna 
maseczka do twarzy,  
100 ml – 165 zł, nr 720437

WRAŻLIWA
Skóra

Rewolucyjne wodoodporne urządzenie 
do oczyszczania cery. Technologia Du-
alMotion, łącząca ruchy obrotowe i wi-
bracyjne, oraz innowacyjna konstrukcja 
włosia, sprawiają, że szczoteczka usuwa 
nadmiar sebum i martwe komórki na-
skórka, odblokowując pory. Dzięki temu 
cera staje się zdrowa, promienna i wolna 
od niedoskonałości. W zestawie z Visa-
Pure sprawdzi się mydełko do twarzy 
i maseczka błotna w jednym. Nieskazi-
telny wygląd i efekt orzeźwienia zapewni 
skórze krem matujący. 

1. PHILIPS VisaPure Anti-
Blemish, elektryczna szczoteczka 
oczyszczająca  
do cery z niedoskonałościami,  
679 zł, nr 882371

2. SENSAI Mud Soap, mydełko  
do twarzy i maseczka błotna 
w jednym, 125 ml – 220 zł,  
nr 812275

3. DOUGLAS BEAUTY 
SYSTEM Recover Balance, 
matujący krem do twarzy,  
50 ml – 119 zł, nr 721605Z 
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BEAUTY
TRENDSof

Na szczęście dla zabieganych kobiet oraz zwolenniczek 
dbania o  urodę w  domowym zaciszu, dla których 
ważny jest nienaganny wygląd, bezpowrotnie minęły 
czasy, kiedy profesjonalne zabiegi były dostępne tylko 
w  gabinetach kosmetycznych. Codzienną pielęgnację 
ułatwiają dziś urządzenia wykorzystujące innowacyjne 
technologie. Elektryczne szczoteczki do mycia twarzy 
– bezpieczne i  intuicyjne w  obsłudze – gwarantują 
poziom oczyszczenia skóry, którego nie można osiągnąć 
podczas manualnego wykonywania zabiegu. Dogłębnie  
usuwają zanieczyszczenia, co poprawia kondycję skóry 
i  przygotowuje ją na przyjęcie substancji czynnych 
zawartych w kosmetykach.
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* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

SENS
UALdotyk

OCZYSZCZENIE TO PODSTAWA 
SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY. 
PERFEKCYJNE WYKONANIE ZABIEGU 
UMOŻLIWIAJĄ NAM URZĄDZENIA 
ZAPROJEKTOWANE W OPARCIU 
O DERMATOLOGICZNĄ WIEDZĘ 
I ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ.      

Perfekcyjne
OCZYSZCZANIE

Dwie minuty – tyle czasu potrzeba codziennie rano i wieczo-
rem, by zapewnić sobie zdrowy i piękny wygląd cery. Luna 
to zaawansowane technologicznie urządzenie do oczyszcza-
nia twarzy z funkcją opóźniania procesu starzenia się skóry. 
Szczoteczka usuwa martwy naskórek i dogłębnie oczysz-
cza pory. Jej stosowanie redukuje także zmarszczki i linie 
mimiczne oraz usprawnia proces wchłaniania kosmetyków. 
Luksusowa pianka oczyszczająca dodatkowo nawilży skórę. 
Falista powierzchnia Luny służy do wcierania preparatów 
pielęgnacyjnych. Natychmiastowy efekt liftingu i regenera-
cji skóry da zastosowanie odpowiedniego kremu pod oczy 
i na powieki do cery dojrzałej.

1. FOREO Luna, urządzenie oczyszczające do cery 
wrażliwej i normalnej, 719 zł, nr 796036

2. LA PRAIRIE Foam Cleanser, pianka 
oczyszczająca do twarzy, 125 ml – 299 zł,  
nr 755942*

3. YONELLE Biofusion, krem naprawczy pod oczy,  
15 ml – 179 zł, nr 867401; H2O Infusion, krem 
infuzyjny pod oczy i na powieki, 15 ml – 159 zł,  
nr 790726; Infusion, krem infuzyjny pod oczy  
i na powieki na noc,  
15 ml – 149 zł, nr 813701

DOJRZAŁA
Skóra
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* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

SENS
UALdotyk
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Wakacyjne 
MUST  HAVE

GDY ROŚNIE TEMPERATURA, ROSNĄ TEŻ 
WYMAGANIA SKÓRY. ABY ZADBAĆ O NIĄ 
WŁAŚCIWIE, SKORZYSTAJ Z NASZYCH WSKAZÓWEK. 
OTO WYBRANE PRZEZ NAS KOSMETYKI NA LATO. 

Rozpieszczające skórę kosmetyki stworzone na bazie 
organicznych składników – idealne dla wszystkich 
tych, którzy preferują łagodną pielęgnację. Ekologiczny 
aloes, bogaty w  witaminy C i  E, działa na skórę jak 
balsam. Łagodzi istniejące podrażnienia i chroni przed 
powstawaniem kolejnych. 

BIOALOES
BEAUTY

TRENDSof

BIOALOES
Olejek do kąpieli 
i masażu rozpuszczalny 
w wodzie  
z ekstraktem z aloesu,  
300 ml – 29 zł, nr 
875693

BIOALOES
Cukrowy peeling do 
ciała  
z olejem sojowym, 
zawierający wyciąg  
z awokado i olej jojoba, 
300 ml – 39 zł,  
nr 875694

Delikatny 
łańcuszek  
z trans- 
parentnymi 
koralikami 

BIOALOES
Mus do kąpieli i pod prysznic 
zawierający 20% soku 
z aloesu bio, 
300 ml – 24 zł,  
nr 875692

* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

SŁ
O
ŃC

E

Delikatne, ale bardzo skuteczne panaceum na 
zaczerwienioną skórę po opalaniu. Stosowane 
przed opalaniem zmniejsza ryzyko poparzeń. 
Otulająca skórę antyseptyczna mgiełka przynosi 
ulgę natychmiast po aplikacji. Dzięki obecnemu 
w składzie aloesowi działa na skórę regenerująco  
i zabezpieczająco. Dodatkowym atutem mgiełki 
jest długo utrzymujący się piękny zapach. 

AFTER SUN ALOE VERA MIST 
Mgiełka do twarzy (Sensitive Line),  
200 ml – 29 zł, nr 872687

CLARENA

Wybierając kosmetyki, które za-
gwarantują piękną i zdrową opa-
leniznę, należy dostosować je do 
karnacji oraz czasu spędzonego 
na słońcu. Im twoja opalenizna 
jest ciemniejsza, tym niższego fil-
tru możesz używać.

 SUPER SOIN 
SOLAIRE 
PROTECTEUR DE 
JEUNESSE HUILE 
SOYEUSE CORPS 
SPF 15 Jedwabisty olejek  
w sprayu nawilżający skórę,  
150 ml – 450 zł, nr 855164*

SUPER SOIN 
SOLAIRE VISAGE 
PROTECTEUR DE 
JEUNESSE SPF 50+ 
Uelastyczniający skórę krem  
do opalania, 40 ml – 570 zł,  
nr 855162*SI

SL
EY

Masz jasną i delikatną skórę, a nie chcesz 
spędzić lata, chowając się w  cieniu? Oto 
mleczko do ciała, dzięki któremu kąpiel 
słoneczna będzie nie tylko przyjemna, 
ale przede wszystkim bezpieczna. 
Zawartość organicznego a loesu  
w  mleczku gwarantuje bowiem nie tylko 
wzrost nawilżenia skóry, ale również 
natychmiast po aplikacji tworzy na skórze 
długotrwały film chroniący ją przed 
niekorzystnym działaniem promieni UV. 

LATTE SOLARE 
Mleczko do opalania SPF 30,  
75 ml – 59,90 zł, nr 866328

GEOMAR

Produkt, który sprawdza 
się jako krem na dzień, 
serum oraz rozświetlająca 
baza pod makijaż. Eliksir 
nawilża, odżywia, niweluje 
zmarszczki i  rozświetla 
skórę. Idealny dla skóry 
dojrzałej, gdyż działa li-
ftingująco, poprawia owal 
i  zabezpiecza cerę przed 
niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych. 
Rozprowadzony cienką 
warstwą na skórze tworzy 
rodzaj tarczy antyoksyda-
cyjnej. 

LIFTING ELIXIR 
Serum i baza pod makijaż 
dla cery dojrzałej, 40 ml – 
149 zł, nr 813693

YONELLE
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wierciadło
       duszyZ

B E AU T Y  COACH

Oczy są zwierciadłem duszy. Wystarczy w odpowiedni  

             
 sposób nadać oczom wyrazu, a powiekom koloru,  

żeby przekazać spojrzeniem  

więcej niż
 słowem

.

6

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE 
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.

PERFUMERIE DOUGLAS
Gdańsk: Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41C, tel. 58/ 761 97 10;
CH Matarnia, ul. Złota Karczma 26, tel. 58/ 522 10 46;
CH Morena, ul. Schuberta 102A, tel. 58/ 763 57 20;
Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58/ 520 80 05;
Galeria H. Madison, ul. Rajska 10, tel. 58/ 683 08 03;

Gdynia: CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, tel. 517 137 705;
Klif, ul. Zwycięstwa 256, tel. 58/ 664 94 08;
ul. Świetojańska 53, tel. 58/ 660 30 71;
umia: Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58/ 771 48 06

Douglas,
Make-up Quattro 
Eyeshadow Be 
smockey – Brown

64 ZŁ

Douglas  
Make-up Devil Eyes

69 ZŁ

Douglas  
Make Up Błyszczyk Lip 
Shine Nr. 2 - Flush 
Fuchsia

45 ZŁ

Douglas  
Make-up 

Ultralight 
Foundation  

nr.3 Sable Moyen

81 ZŁ

Douglas  
Make Up Precise 
Eyeliner Dark Ligh

39 ZŁ



akijaż rozpoczynamy od wyrów-
nania twarzy przy pomocy lekkiego 
podkładu Douglas Make-up Ultra-

light Foundation nr.3 Sable Moyen, pod oczy 
nakładamy korektor YSL Touch Eclat. Utrwa-
lamy makijaż przy pomocy sypkiego pudru 
transparentnego marki Sensai. Aby uwy-
datnić kości policzkowe, stosujemy bronzer 
marki Clarins (Bronzing duo 02). Linie brwi 
podkreślamy kredką Dior Sourcils Poudre 
Powder (nr 093 black).

Makijaż powiek wykonujemy używając 
paletki cieni Douglas Make-up Quattro Eyesha-
dow Be smockey – Brown – na wewnętrzny ką-
cik oka nakładamy najjaśniejszy, jasnobeżowy 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Kamila Węglarz 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka odcień, dalej cieniujemy w kierunku 

kącika zewnętrznego oka poruszając 
się zgodnie z kolorystyką na palecie 

– przez pośredni odcień beżu po czeko-
ladowy brąz, który dodatkowo wzmac-
niamy czarnym cieniem Collistar 
(odcień Lava nr 09). Środek powieki 
akcentujemy brzoskwiniowym cieniem 
Collistar (Paprika nr 05). Następnie 
rysujemy czarną kreskę eyelinerem 
Douglas Make Up Precise Eyeliner 
Dark Light. Linie przy dolnej powiece 
najpierw pokrywamy szarą kredką NYX 
(912 Charcoal), a następnie używamy 
czekoladowego brązu, którego używa-
liśmy do górnej powieki. Linię wodną 
oka obrysowujemy kajalem marki 
Douglas w kolorze czarnym. Kolejnym 
etapem makijażu są delikatnie zazna-
czone usta  błyszczykiem Douglas 
Make Up Lip Shine Nr. 2 - Flush Fuch-
sia. Na koniec tuszujemy rzęsy czarną 
maskarą Douglas Make-up Devil Eyes. 
Kości jarzmowe akcentujemy różem 
Clarins (nr 03 Miami Pink).
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment
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Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk i Terminalu Miasto, napisz  
do nas: airport@airport.gdansk.pl

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

HELSINKI www.finavia.fi/en/helsinki-airport

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA
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SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK
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TRONDHEIM
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BERLIN
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ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair
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CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT Night runway reconstruction

As announced for a  long time, the runway at Gdansk Lech 
Walesa Airport was reconstructed at the weekend of 13-15 
June. The works were carried out in connection with the In-
strument Landing System (ILS) modernization, which also 
increased the airport category from CAT I  to CAT II. The 
installation of new, energy-saving LED lamps involved also 
the runway reconstruction and the installation of necessary 
systems. Passengers were informed that the airport would be 
closed already many months ago. They were provided with 
substitute f lights and transport to nearby airports. After the 
appropriate certification process, the landing visibility will 
increase from 133m to 350m. 

ENGLISH  
TEXT  Record-breaking May

The airport served almost 320,000 passengers in May. 
It is an increase by as many as 16.2% in comparison with 
the same period of the last year. This way, the airport in 
Gdansk began its summer season with a success. Although 
seasonal f luctuation is not that observable here, addition-
al f lights to holiday destinations increase the attractive-
ness of the airport. Apart from f lights to warm places like 
Malta or Alicante, the long-awaited connection to Finland 
with FinnAir was also launched. As noticed by Tomasz 
Kloskowski, Chairman of the Board of Gdansk Airport, 
the airport owes its record also to very popular Ryanair 
f lights to Modlin. 

Nocna przebudowa pasa 
startowego
W weekend 13-15 czerwca odbyła się długo zapowiadana 
przebudowa pasa startowego na Lotnisku im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku. Remont miał miejsce w związku z modernizacją 
systemu nawigacyjnego ILS i, co za tym idzie, podwyższe-
niem kategorii lotniska z CAT I do CAT II. Umieszczenie 
nowych, energooszczędnych lamp LED wiązało się z prze-
budową nawierzchni pasa startowego i ułożeniem odpowied-
nich instalacji. O zamknięciu lotniska pasażerowie byli in-
formowani już wiele miesięcy temu. Zostały przygotowane 
loty zastępcze i  transport do pobliskich portów. Po odpo-
wiedniej certyfikacji widzialność, przy jakiej będzie możliwe 
lądowanie, zwiększy się z 133 m do 350 m. 

Rekordowy maj
W maju lotnisko obsłużyło prawie 320 tysięcy pasażerów. 
To wzrost o całe 16,2% w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku. W ten sposób lotnisko w Gdańsku z suk-
cesem rozpoczęło sezon letni. Mimo, że wahania sezonowe 
są tutaj najmniej widoczne, dodatkowe loty do wakacyj-
nych destynacji zwiększają atrakcyjność portu lotniczego. 
Oprócz gorących miejsc, takich jak Malta czy Alicante, 
ruszyło długo oczekiwane połączenie do Finlandii linia-
mi FinnAir. Jak mówi Prezes Zarządu Portu Lotniczego 
Gdańsk, Tomasz Kloskowski, do rekordowych wyników 
przyczyniły się też cieszące się dużą popularnością loty do 
Modlina liniami Ryanair. 



Tekst i zdjęcia : Jakub Milszewski

Wiemy, że na dobrą sprawę dopiero zaczęło się lato, ale trzeba 
myśleć przyszłościowo. A nie ma lepszej pory na odwiedziny 

w stolicy Holandii, jak jesień.

AMSTERDAM



Owszem, latem może i  dużo się dzieje, jest 
dużo imprez, ale tym samym jest też tłok, ha-
łas, brak spokoju i  wysokie ceny w  hotelach. 
A  kiedy sezon się kończy przychodzi spokój. 
Oczywiście nie spodziewajcie się po Amster-

damie spokoju jak w  Bieszczadach – miasto tętni życiem 
o każdej porze roku – ale uwierzcie nam, że latem bywa nie 
do zniesienia. Jesień zaś to co innego. Świetne piwo, nowo-
czesne restauracje, bogate muzea i galerie, niezwykłe ogro-
dy i targowiska pełne tulipanów, ale nie tylko, i oczywiście 
całonocne imprezy wszelkiego rodzaju – na wodzie, z dala 
od wody, w rytmie disco, rocka, muzyki poważnej, pod kra-
watem i w dżinsach – to wszystko Amsterdam oferuje wam 
w zasadzie w cenie przelotu.

A  skoro już przy przelotach jesteśmy, to oczywiście nie 
jest przypadkiem, że tak zachwalamy Amsterdam jesienią. 
Od 25 października z Gdańska do stolicy Holandii polecicie 
bowiem w  niskich cenach na pokładzie samolotów łotew-
skich linii AirBaltic. Wystarczy zatem wsiąść do samolotu 
w  Gdańsku, wysiąść z  niego na Schiphol, złapać pierwszy 
lepszy pociąg do miasta, wyskoczyć z niego na dworcu cen-
tralnym przy rzece Ij i całe miasto czeka na zdobycie.

Co warto zdobyć przede wszystkim? Żądnym mocnych 
wrażeń polecamy wieczorną wycieczkę do dzielnicy czer-
wonych latarni De Wallen, z  erotycznymi nocnymi kluba-
mi i  wszelkiego rodzaju uciechami na wyciągnięcie ręki. 
Tych spokojniejszych zachęcamy do spaceru wzdłuż kanału 
Singel i  odwiedzenia najstarszego i  najsłynniejszego tar-
gu kwiatowego, na którym można zakupić unikalne okazy, 
gotowe do przewiezienia do domu i wyhodowania samemu 
w... puszce. Warto także zobaczyć miasto od strony rzeki Ij, 
choćby poprzez kilka krótkich rejsów darmowymi tramwa-
jami wodnymi, które przewożą mieszkańców miasta z  jed-
nego brzegu rzeki na drugi. Nie zapomnijmy także o sztuce 

ENGLISH  
TEXT Amsterdam

We know that as a matter of fact summer 
has just began, but we have to look 
forward. And there is no better time to 
visit the capital city of the Netherlands 
than autumn.

 It is true that a lot of things and events happen in the summer, 
but summer also means crowds, noise, lack of peace and quiet 
and high prices at hotels. It gets calmer when the season ends. 
Of course, you should not expect Amsterdam to be as quiet 
as some distant mountains. The city is vibrant with life at any 
time of the year, but believe us, it gets unbearable in the sum-
mer sometimes. Autumn is a different thing. Excellent beer, 
modern restaurants, rich museums and galleries, beautiful 

i historii – jednymi z najważniejszych miejsc w Amsterda-
mie są przecież Muzeum van Gogha, dom Rembrandta oraz 
oczywiście Muzeum Narodowe, czyli Rijksmuseum, oraz 
Dom Anny Frank. Z  kolei na fanów piłki nożnej w  Am-
sterdamie czeka nie lada gratka – mecze miejscowego Ajaxu 
z Arkadiuszem Milikiem w składzie. A w terminarzu spo-
tkań m.in. Liga Mistrzów!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

gardens and markets filled with tulips and more, and finally all 
kinds of night-long parties: on the water, far from water, with 
rock, disco or classical music, wearing a tie or a pair of jeans 
– actually Amsterdam offers that all at the price of the flight.

And since we’ve mentioned flying, it is obviously not an 
accident that we praise Amsterdam by autumn because you 
will have a chance to fly from Gdansk to the Dutch capital at 
low prices aboard the Latvian AirBaltic planes from 25 Oc-
tober. You just have to get on the plane in Gdansk, get off at 
Schiphol, catch just any train to the city, jump off at the main 
station by the River IJ and start conquering the city.

What is especially worth seeing? Sensation seekers should 
take an evening walk to De Wallen red-light district with its 
erotic night clubs and all kinds of pleasures within one’s reach. 
And if you’re a rather calm person, take a stroll along the Sin-
gel canal and visit the oldest and the most famous flower mar-
ket which offers unique specimens ready to be taken home and 
grown in a... can. It is also worth seeing the city from the IJ. 
To do so, you can take several short free cruises aboard ferries 
that take the inhabitants of the city from one side of the river 
to the other. Let’s not forget about art and history either. After 
all, the most important places in Amsterdam include the Van 
Gogh Museum, the Rembrandt House and of course the Na-
tional Museum (Rijksmuseum) and the Anne Frank House. 
There is a real treat for soccer lovers in Amsterdam too, that is 
matches of the local Ajax with Arkadiusz Milik in the squad. 
The Champions League is also included in the schedule!



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

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

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

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

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

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

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

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

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