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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

 NASI AUTORZY

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

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

WOJCIECH 
KUCZOK

 
Znawca intensywnych 
smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti. Przeszedł 
przez wszystkie szcze-
ble branży gastrono-
micznej, współpra-
cował z Robertem 
Makłowiczem przy 
jego programie. Kocha 
prostotę w kuchni, 
stąd nieskrywana 
miłość do kuchni 
japońskiej. Ubóstwia 
i smakuje kuchnie 
regionalne z całego 
świata. Współautor 
książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinie-
neś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

EN
Maven of robust 
tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary 
Academy. He went 
through all stages 
of the food industry. 
He cooperated with 
Robert Makłowicz 
on his programme. 
He loves simplicity in 
the kitchen, hence he 
does not conceal his 
love for the Japanese 
cuisine. He adores and 
tastes regional cui-
sines from around the 
world. Co-author of the 
book “Gastrobanda. 
Wszystko, co powin-
ieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

KATARZYNA
WARNKE

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

N A S I  A U T O R Z Y
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ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Jacek Górecki

KRZYSZTOF ZANUSSI, JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH I NAJCZĘŚCIEJ 
NAGRADZANYCH POLSKICH REŻYSERÓW, ZAPROSIŁ NAS DO SWO-
JEGO DOMU, BY NA CHWILĘ COFNĄĆ SIĘ W CZASIE I OPOWIEDZIEĆ 
NAM, JAK ZACZĘŁA SIĘ JEGO PRZYGODA Z KINEM. KINEM, KTÓRE 
W LATACH 70-TYCH STAŁO SIĘ GŁOSEM POKOLENIA.

SKŁADAM SIĘ 
Z WĄTPLIWOŚCI

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



J A K  K A M E L E O N



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



Chciałbym zacząć od „Życia rodzinnego”, 
pana drugiego filmu, w którym odnajduję 
odniesienia do pana życia. Wygląda trochę 
na rozliczenie się z przeszłością, domem ro-
dzinnym. Czy kino było ucieczką, a zarazem 
smakiem wolności i samodzielności?
Kiedy się zajrzy do moich filmów, szczególnie 
tych pierwszych, to można odnieść wrażenie, 
że są to obrazy autobiograficzne, w których 
rozliczam się z przeszłością, okresem dzie-
ciństwa. Opisuję to, co widziałem, czego do-
świadczyłem. Rzeczywiście jest w nich sporo 
mnie. W „Życiu rodzinnym” jest to wątek ojca, 
on rzeczywiście zaczerpnięty jest z mojej ro-
dziny. Jednak postać Wita, którego gra Daniel 
Olbrychski, syna marnotrawnego, który za 
młodu opuszcza dom i odcina się od korzeni, 
jest zupełnie przeciwna do mojej. Ja może 
i chciałem poczuć ten smak wolności, nawet 
się z tym dusiłem, ale przez dziesięć lat stu-
diów raczej błądziłem, bo nie wiedziałem co 
tak naprawdę chcę robić. Studiowałem na wie-
lu uczelniach i kierunkach, w przeciwieństwie 
do mojego bohatera, który czuł się spełniony, 
chociaż może tylko pozornie.

Mimo wszystko nie jest pan dla swojego 
bohatera łaskawy.
To były czasy buntu po 68. roku wśród mło-
dego pokolenia, które uważało, że można 
zacząć życie od zera. Tak jak się zachce, odci-
nając się od wszystkiego i wszystkich dookoła. 
Uważałem to za kłamstwo. Chciałem z tym 
walczyć. Przecież po to dźwigamy nasze geny, 
żeby coś z nimi zrobić. Nie można odciąć się 
od korzeni rodziców czy dziadków poprzez ne-
gację, zapomnienie, tylko trzeba się z tym roz-
prawić. Poniekąd tak jak ja w „Życiu rodzin-
nym” czy innych moich filmach. Od korzeni 
i tradycji się nie ucieknie, co pokazuje finalna 
scena filmu. Chociaż początkowo zakończe-
nie miało być zupełnie inne.

Jakie?
Wielki dom rodzinny głównego bohatera miał 
spłonąć, a wraz z nim zmarły ojciec. Wszystko 
miało się zajarzyć od świecy, a że nie było tam 
bieżącej wody, strażacy nie zdążyliby urato-
wać budynku. Specjalnie pod to była już przy-
gotowana scenografia. Wybrałem ostatecznie 
dla mnie ważniejsze i mniej oczywiste zakoń-
czenie, które nie ułatwia widzom odpowiedzi 
na pytanie. Później Andrzej Wajda powiedział 
mi, że zmarnowałem genialne, filmowe za-
kończenie na rzecz intelektualnego łamańca. 
Rzeczywiście, ale dla mnie nie liczył się efekt 
wizualny, tylko to, z czym pozostawiam głów-
nego bohatera.

Powiedział pan, że przez wiele lat błądził, 
studiował wiele kierunków zanim doszedł 
do kina. Dlaczego?

Kino było moją próbą. Możliwe, że nawet osta-
teczną. Wcześniej próbowałem być fizykiem 
i filozofem. Ale to były zawsze kierunki, które 
sam wybierałem, za każdym razem myśląc, że 
może ta droga jest odpowiednia. Moja rodzina 
z pokolenia na pokolenie była rodziną archi-
tektów, inżynierów zajmujących się budową 
i konstrukcją wielkich domów i mosiężnych 
mostów i kolei. Chciałem odwrócić się od tego, 
zapisując zupełnie nową kartę w historii, ale 
nie dlatego, że się wstydziłem korzeni, tylko to 
były czasy socrealizmu. Ojciec nawet przygo-
towywał mnie do studiów na architekturę, ale 
popełnił taktyczny błąd. Oprowadzał mnie po 
Warszawie. Pokazał Pałac Kultury, tłumacząc, 
dlaczego jest to tak źle zbudowane, w złych 
proporcjach, a później zabrał na Plac Konsty-
tucji, wskazując niezgrabnie usytuowane bu-
dynki. (śmiech)

Czy rodzice panu nigdy nie narzucali 
drogi, którą powinien pan wybrać? Pytam, 
ponieważ cały czas szukam odpowiedzi 
na bohaterów z pańskich filmów, którzy 
stawiają sobie trzy kluczowe pytania: Kim 
jesteśmy? Kim chcielibyśmy być? Kim 
powinniśmy być?
Nigdy nie odczułem ze strony rodziców jakie-
goś zawodu czy narzucenia. Oni tolerowali 
moje wybory i zawirowania wiedząc, że to 
wszystko nie są lekkomyślne decyzje. Byłem 
jedynakiem, wszyscy z trudem przeżyliśmy 
okres wojny, moi rodzice chcieli dla mnie 
jak najlepiej. Do późnego wieku mieszkałem 
z nimi, właściwie pierwsze mieszkanie wiąże 
się dopiero z moim debiutanckim filmem peł-
nometrażowym „Struktura kryształu”, który 
powstał tuż po szkole filmowej. To dość późny 
okres jak na usamodzielnienie.

Kiedy już dostał się pan do Łódzkiej Szkoły 
Filmowej, i to za pierwszym razem, droga 
znowu była pełna zakrętów. Po drugim roku 
pana wyrzucono.
To jest historia, którą bardzo łatwo można 
byłoby potraktować tabloidalnie. Ale w rze-
czywistości było to po prostu chwilowe niepo-
rozumienie pomiędzy mną a wykładowcami. 
Jeszcze przed studiami filmowymi kręciłem 

A B S O L U T N I E  W I E R Z Ę 
W   L U D Z I  I   W   T O ,  Ż E  M A JĄ 
P O T R Z E B Ę  Ł A K N I E N I A 
N OW YC H  E M O C J I .  N I E  M O Ż N A 
P O RU S Z AĆ  S I Ę  S C H E M ATA M I , 
N I E  W   K I N I E  C Z Y  S Z T U C E .

wiele amatorskich filmów krótkometrażo-
wych, które zdobywały dobre noty i nagrody na 
festiwalach. Te filmy dały mi szansę wyjazdu 
do Francji, by podpatrzeć francuską nową falę. 
To byli tacy reżyserzy jak François Truffaut. 
Przebywałem na ich planach filmowych, zrobi-
łem nawet wywiad z Jean-Lukiem Godardem. 
Zupełnie inne kino. Kamera trzymana w ręku. 
Aktorzy improwizują, w dodatku aktorzy nie-
znani, często po raz pierwszy występujący 
przed kamerą. Dla mnie szok. Niestety wykła-
dowcom z Łodzi się to nie podobało, oni tego 
nie znali. A ja wróciłem stamtąd i chciałem 
robić tylko takie kino, które dla nich równało 
się z amatorszczyzną. Nikt z nich nie wyjeżdżał 
do Francji, nie poznał nowej fali, nowego języka 
w kinie, który podważał starą szkołę filmowa-
nia. Dlatego powstał między nami mur i dla 
przykładu wyrzucono mnie. Na całe szczęście 
przywrócili mnie po czasie z powrotem.

Krzysztof Zanussi, głos kina moralnego 
niepokoju, zawsze był niewygodny. Jest pan 
chyba odporny na różne konfrontacje, towa-
rzyszyły panu przez całe życie, nawet przy 
ostatnim filmie „Obce ciało”, który został 
skrytykowany jeszcze przed powstaniem. 
Rzeczywiście, nie było to do końca obiektyw-
ne, ale przyzwyczaiłem się do tego. Byliśmy 
przyzwyczajeni i trochę też nauczeni, jak omi-
jać cenzurę tak, żeby przeszło to, co chcemy. 
Nie zawsze się udawało. Z „Barw Ochronnych” 
musiałem wyciąć kilka fragmentów z Haliną 
Mikołajską, wraz z premierą filmu przygotowa-
ne były też różne prowokacje, na przykład ma-
jące na celu obrazić rektorów, ludzi będących 
naukowcami, inteligentami czyli tymi, o któ-
rych jest ten film. Nie udało się na szczęście. 
Bardzo dużą cenę zapłaciła też „Iluminacja”.

Czy takie filmy jak „Barwy ochronne” 
i „Iluminacja”, klasyki kina moralnego 
niepokoju, miałyby szanse dzisiaj powstać? 
W czasach, kiedy te intelektualne łamańce, 
o których mówił Andrzej Wajda, zostały 
zamienione na filmowe obrazki?
Zapotrzebowanie to jest pojęcie, które tworzą 
marketingowcy, więc pod tym kątem trudno 
mi się wypowiadać. Absolutnie wierzę w ludzi 
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If you look at my films, in particular the first ones, it may 
seem that they’re autobiographical pictures, where I set-
tle with the past, with my childhood. I describe what I’ve 
seen, what I’ve experienced. There is a lot of me in them, 
indeed. In Family Life, the plot of the father was inspired by 
my family. However, the character of Wit, played by Daniel 
Olbrychski, the prodigal son who leaves home and disso-
ciates himself from the roots, is completely different from 
me. I may have wanted to feel the taste of freedom, I suffo-
cated, but during the ten years of my studies, I wandered, 
because I didn’t know what I really wanted to do. I studied 
many subjects at a number of universities, contrary to the 
character who felt satisfied, well, at least on the surface.

After all, you are not lenient towards your character.
After 1968, it was the time of rebellion of the young, who 
believed that they can start from scratch, live as they want-
ed to, dissociating themselves from everybody and every-
thing. I thought it was a lie. I wanted to fight it. After all, we 
carry our genes to make use of them. You cannot dissociate 
yourself from the roots of your parents or grandparents by 
negation or oblivion – you have to settle your affairs. To 
some extent, it’s like in Family Life or in my other films. 
You cannot run away from the roots and tradition, which is 
depicted in the final scene of the film. Even though at first, 
the end was supposed to be completely different.

Like what?
I intended the big family house of the main character to 
burn down, with the father inside. The fire was to start 
from a candle, and, as there was no running water there, 
the firefighters would not manage to save the building. 
Such a scenography had even been prepared. However, in 
the end, I chose a more important to me and less obvious 
ending, which does not make the answer simple. Later, An-
drzej Wajda told me that I had wasted a brilliant ending for 
a brain-twister. Indeed, but to me, the visual effect was not 
as important as what I left the main character with. 

You said that you had been wandering for many years, 
that you had studied a number of subjects before you 
reached the cinema. Why?
The cinema was my trial. Perhaps even the final one. Be-
fore, I had tried to be a physicist and a philosopher. But I had 
always chosen the major myself, and every time I thought 
that this particular road might have been the right one. 
From one generation to the next, my family was a family of 
architects, engineers dealing with constructing huge hous-
es, brass bridges, and railways. I wanted to turn over a new 
leaf; not because I was ashamed of the roots, but because 
this was the period of socialist realism. My father even 

i w to, że mają potrzebę łaknienia nowych emocji. Nie można 
poruszać się schematami, nie w kinie czy sztuce. Jeśli widzo-
wi damy to, czego on oczekuje, to nie ma to sensu. Przecież 
nikt nie czekał na filmy Felliniego czy Bergmana, bo nie wie-
dział, że taki język kina może istnieć. Dlatego spekulowanie 
i prowadzenie badań jest bez sensu, tym bardziej, że język fil-
mowy zmienia się dzisiaj dużo wolniej niż kiedyś. Coraz rza-
dziej pojawiają się w kinie nowe nurty, dlatego też co dzisiaj 
miałoby szanse powstać i się przebić, jest wielką niewiadomą.

A na co dziś w kinie zwraca pan uwagę? 
Najważniejszą rzeczą przy pracy nad filmem jest to, by był on 
zrobiony w stopniu poważnym, dotyczy to także konwencji. 
Taka zasada towarzyszyła mi zawsze. Poza tym trzeba odbi-
jać się od swojego poprzedniego filmu, żeby nie popaść w pu-
łapkę, tym bardziej jeśli poprzedni film odniósł duży sukces. 
Nie wolno tworzyć w materii pewnej, bo ta materia z natury 
jest przegrana. Podobnie jest z autocytatami, cytatami z fil-
mów, gry skojarzeń, którą prowadzi reżyser z widzami. Nie 
lubię tego, to mi zamyka odbiór. Nie widzę też sensu zmusza-
nia widza do wiedzy, którą narzucam, cytując innych. Teraz 
na przykład zaczynam pracę nad nową wersją „Fausta”, ale 
muszę zrobić wszystko, żeby odbiór był taki, by widz ogląda-
jąc mój film nie poczuł, że zna tę historię.

Trzy kluczowe pytania bohaterów z pańskich filmów to: 
Kim jesteśmy? Kim chcielibyśmy być? Kim powinniśmy 
być? Czy dzisiaj może pan powiedzieć, że udało się panu 
odpowiedzieć na te pytania?
Dzisiaj wiem, że na te pytania trzeba odpowiadać sobie 
nieustannie. To taka metafora horyzontu, który się ciągle 
oddala. Trudno byłoby się przyznać, że składam się cały 
z wątpliwości, dlatego, że mam świadomość, ile w życiu 
zyskałem. Natomiast z całą pewnością poniosłem nieraz 
klęski. Myślę, że istotą moich pytań jest ich nieustanne 
zadawanie, a nie szukanie ostatecznej odpowiedzi. Mam 
nadzieję, że takie jest też moje kino i moi bohaterowie. 

ENGLISH 

I AM MADE OF DOUBTS

Krzysztof Zanussi, one of the most important and most awarded 
Polish directors, invited us to his house to go back in time for a while 
and tell us about the beginning of his adventure with the cinema. 
The cinema which became the voice of the generation in the 70s.

I would like to begin with Życie rodzinne (Family Life), 
your second film, where I can find references to your 
own life. It looks as if you settled with the past, with 
your home. Was the cinema an escape, a taste of free-
dom and independence?

M Y Ś L Ę ,  Ż E  I S T O TĄ  M O I C H 
P Y TA Ń  J E S T  I C H  N I E U S TA N N E 
Z A DAWA N I E ,  A   N I E  S Z U K A N I E 
O S TAT E C Z N E J  O D P OW I E D Z I .
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prepared me to architecture studies, but he made a tactical 
mistake. He showed me around Warsaw. He showed me the 
Palace of Culture, he explained why the construction was 
wrong, why the proportions were wrong; then, he took me 
to the Constitution Square and pointed to the awkwardly 
located buildings (laughing).

Did your parents never impose the road on you? I’m ask-
ing because I’m trying to answer three main questions of 
your characters. Who are we? Who would we like to be? 
Who should we be?
I never felt any disappointment or imposition on the part of 
my parents. They accepted my choices and turns because 
they knew that those decisions were not hasty. I was an only 
child, we had survived the war, my parents wanted the best 
for me. I lived with them for a long time. At the time of my 
first feature film Struktura kryształu (The Structure of 
Crystals), shot right after the film school, I had my first own 
apartment. It’s quite late for becoming independent.

When you got to the Łódź Film School, on the first at-
tempt by the way, your road was full of turns again. You 
were expelled in the second year.
This is a story that could be described in tabloids. In reality, 
it was a misunderstanding between me and the lectur-
ers. Even before the film studies, I had shot a number of 
short amateur films, which were praised and awarded at 
festivals. Thanks to that, I had a chance to go to France to 
observe the French new wave. These were directors such as 
François Truffaut. I was with them on film sets, I even in-
terviewed Jean-Luc Godard. A completely different kind of 
cinema. A camera held in hand. Actors improvised, what’s 
more, unknown actors, who appeared in a film for the first 
time. I was shocked. Unfortunately, the lecturers from Łódź 
didn’t like it, they didn’t know it. And when I came back, 
I wanted to do only this kind of films, which they regarded 

as amateur. Nobody went to France, got to know the new 
wave, new language in the cinema, which undermined the 
old school. That’s why there was this wall between us, and 
I was expelled, by way of example. Luckily, I was reinstated 
after some time.

Krzysztof Zanussi, a voice of the moral cinema, has 
always been an inconvenience. You must be unaffected 
by confrontations, as you’ve been challenged all your 
life, even your last film Obce ciało (Foreign Body) was 
criticised even before its production. 
Indeed, it wasn’t entirely objective, but I got used to that. 
We knew how to be approved by censors, and at the same 
time, do what we wanted to. We weren’t always lucky. I had 
to cut out a few scenes with Halina Mikołajska from Barwy 
ochronne (Camouflage). We also prepared various provo-
cations to e.g. offend presidents of universities, scientists, 
intellectuals, and people depicted in the film. Luckily, we 
failed. Iluminacja (Illumination) paid the price as well.

May such classics of the moral cinema as Camouflage 
and Illumination be shot today? When these brain-
twisters, as called by Andrzej Wajda, were replaced with 
film pictures?
The demand is a concept created by the marketing, so it’s 
difficult for me to say. I believe in people and I believe they 
yearn for new emotions. Neither the cinema nor art can be 
conventional. If we give the audience what they expect, it 
doesn’t make any sense. Nobody waited for the films by Fel-
lini or Bergman, because nobody knew that such a cinema 
language is possible. That’s why speculation and analyses 
don’t make sense. The more so because the cinema lan-
guage is changing much slower than it used to. New trends 
in the cinema appear less often. It’s a mystery what may 
appear and gain ground these days.

What do you pay attention to nowadays? 
When you work on a film, the most important thing is to do it 
seriously. It also applies to the convention. I’ve always stuck 
to this rule. What’s more, you should detach from your pre-
vious film, in order not to fall in a trap – in particular, if the 
previous film was a hit. You should avoid the conventional 
matter, as it means fighting a losing battle. The same with 
quoting oneself, film quotes, an association game that the 
director plays with the audience. I don’t like it, it closes the 
reception. In my view, there is no use imposing knowledge 
on the viewer by quoting other authors. For example, now 
I begin work on a new version of Faust, but I must do every-
thing to make the story new to the audience.

Three main questions asked by the characters of your 
films are: Who are we? Who would we like to be? Who 
should we be? Could you say that you’ve managed to 
answer this questions by now?
Now I know that you need to ask these questions all the 
time. It’s a metaphor of the horizon, which is constantly 
further and further. It would be difficult to admit that 
I am made of doubts, because I am aware how much I’ve 
gained throughout my life. For sure, I’ve failed more than 
once. The essence of this questions is to ask them, not to 
try to find an answer. I hope that it’s the same with my cin-
ema and my characters. 
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TEKST I ZDJĘCIA Sylwia Gutowska

GRON I NGEN 
HOL A N DI A 
I NACZEJ
HOLANDIA TO NIE TYLKO AMSTERDAM. 
W GRONINGEN, STOLICY JEDNEJ Z DWUNASTU 
PROWINCJI KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 
ZNAJDZIECIE WSZYSTKIE HOLENDERSKIE 
AKCENTY I ZYSKACIE DUŻO WIĘCEJ. 
KLIMAT UNIWERSYTECKIEGO MIASTA 
I NIEPORÓWNYWALNIE WIĘKSZY SPOKÓJ. 
NO I POLECICIE TAM BEZPOŚREDNIO 
Z LOTNISKA GDAŃSK LINIAMI WIZZAIR.



odzina dwadzieścia i jesteśmy w północno-wschod-
niej Holandii. Na dzień dobry spada ulewny deszcz. 
Titus, nasz przewodnik i opiekun, mówi, że nie pa-

dało tak jeszcze w tym roku. To tylko wylewne powitanie. 
Przez kolejne cztery dni jest upał, około 25 stopni. Zanim 
się przejaśni, wsiadamy na łódkę. To będzie rejs dookoła 
miasta, bo kanał okala Groningen, tak jak dzieje się to 
w wielu miastach Niderlandów. W przewodniku czytam 
potem, że w XIX wieku „spacer dookoła kanałów” znaczył 
tyle samo co spacer dookoła miasta. Podobno ten dookoła 
Groningen trwa nieco ponad godzinę. Kameralnie. Tym-
czasem na łódce, gdy zbliżamy się do mostów, musimy 
zanurkować niemal pod sam pokład, by nie stracić głowy. 
Nie tylko mosty są nisko osadzone. Wszystkie zabudowy 
są małe i kolorowe. Wzdłuż kanałów stoją przycumowane 
domy na barkach. Titus tłumaczy, że w większości z nich 
mieszkają studenci, którym rodzice sprawiają taki dom 
na wodzie na czas studiów. Studenci stanowią duży od-
setek miejscowej ludności, a to za sprawą Uniwersytetu 
Groningen (Rijksuniversiteit Groningen), jednej z naj-
starszych, największych i  najbardziej renomowanych 
uczelni w kraju. Groningen zamieszkuje około 200 tysię-
cy mieszkańców. 50 tysięcy z nich to studenci, w tym 40 
tysięcy mieszka w ścisłym centrum. Gros z nich okupuje 
właśnie te śliczne, designerskie barki nad kanałami. Po-
dobno koszt samej barki jest dość niski, ale kosztowne jest 
jej utrzymanie i „czynsz”, czy raczej „miejsce postojowe”. 
Ale takie lokum okazuje się o wiele mniej luksusowe niż 
tutejsze akademiki – siedziby bractw. Nie, to nie amery-
kański film o college’u, to miasto uniwersyteckie w Ho-
landii. W takich ekskluzywnych akademikach urządzane 
są przyjęcia, których nie powstydziłby się P. Diddy. Tak 
przynajmniej wnioskuję, patrząc na dach jednego z tych 
przybytków z wieży Kościoła św. Marcina w poniedziałko-
we przedpołudnie. Krajobraz po bitwie.

Życie artystyczne kwitnie podobnie jak akademickie. 
Ośrodkiem skupiającym największe dzieła sztuki jest 
Groninger Museum, czyli Muzeum Groningen. To abso-
lutna perła architektoniczna miasta. Ten kompleks, zło-
żony z trzech odrębnych pawilonów, zaprojektowanych 
przez trzech twórców – Włocha Alessandro Mendiniego, 
Francuza Philippe’a Starcka i austriacki kolektyw Coop 
Himmelb(l)au – to muzeum sztuki, ale i arcydzieło samo 
w sobie. Kolorowe połączenie nieprzystających do siebie 
brył unoszących się nad wodą przypomina, że opako-
wanie ma znaczenie. Ale w środku jest nie mniej grania 
z formą, a może nawet więcej z treścią. Akurat trafiliśmy 
na wystawę czasową poświęconą niemieckiej grupie ma-
larskiej Die Neue Wilde, czyli Nowi Dzicy, wywodzącej się 
z Hamburga przełomu lat 70. i 80. Już tylko z tego powodu 
warto wybrać się do Groningen. Malarstwo ekspresyjne, 
figuratywne, osadzone w rzeczywistości, prawie plakato-
we, prowokacyjne, zabawne i skandaliczne. Jeżeli fowi-
ści byli szaleni, to Nowi Dzicy, zwani neofowistami, byli 
dzicy do kwadratu. Przykładowe obrazy: „Autoportret. 
Masturbując się w kinie” Wernera Büttnera, „Złoty męż-
czyzna uderzający dziwkę” Alberta Oehlena, czy „Bez 
tytułu” Iny Barfuss, przedstawiający nagiego Hitlera ucie-
kającego przed gigantycznym grzybem. Naprawdę warto. 
Wystawa potrwa do 23 października 2016. Oprócz prac 
niemieckich młodych gniewnych w stałej ekspozycji ma-
larstwa Muzeum znajdziemy kawał historii Holendrów, ich 
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dochodzenia do praw, z których dziś słyną, i które dla nas 
uchodzą za coś oczywistego w tym kraju. Znajdzie się też 
część historyczna i całe mnóstwo designerskich cudów.

Trochę o obyczajowości. W Groningen, podobnie jak 
w całej Holandii, większość stanowią ateiści, ale dużą 
grupą są też największe wyznania chrześcijańskie – kal-
wini i katolicy. Ale w Groningen wszyscy żyją razem we 
wspólnej kolorowej bajce. Nikt nie oburza się na sklep, 
który, gdybym była w stanie odczytać i przetłumaczyć 
szyld, pewnie brzmiałby „Wszystko z LGBT”, gdzie za-
kupić można drewniane zabawki dla dzieci z motywem 
tęczy. Czy tamtejsza społeczność chrześcijan protestuje? 
Nic podobnego. Holendrzy długo musieli walczyć o prawa 
równości dla wszystkich i zdaje się, że teraz są dla nich 
świętością. Może zdziwić fakt, że jeszcze w latach 70. XX 
wieku otwarty homoseksualizm był tam karalny. Sytuacja 
diametralnie odwróciła się w 1979 r., gdy Holandia jako 
pierwsze państwo na świecie zalegalizowała konkubinaty 
jednopłciowe. Dzisiaj ponad 80% społeczeństwa popiera 
małżeństwa i adopcję dokonywaną przez te pary. Zdaje 
się, że chronią tego bardziej niż liberalnego prawa narko-
tykowego. Jeśli ktoś tylko na to czekał – tak, w spokojnym 
Groningen też znajdziemy coffee shopy.

To małe miasto ma jeszcze coś prócz uniwersytetu, 
czym może zabłysnąć w kwestii rozmiaru. To jeden z naj-
większych – choć przewodnicy twierdzili, że największy – 
pubów na świecie. „Trzy siostry” (Drie gezusters) to miej-
sce, w którym na pewno trzeba napić się piwa. Nietrudno 
tam trafić, znajduje się na Wielkim Targu, głównym placu 
miasta, niedaleko Kościoła św. Marcina, najstarszego 
w Groningen. A skoro o tym mowa, to kolejnym punktem 
obowiązkowym jest wspięcie się na Martinitoren, nazywa-
ną też po angielsku Martinitower, wieżę, z której szczytu 
rozpościera się widok na całe miasto. Tradycją jest, że 
każdy, kto pokona całe 260 schodów, musi zjeść surowego 
śledzia i zapić go ginem. Śledzik w całości, za ogonek, hops 
do gardziołka. Kto nie boi się wyzwań, niech spróbuje.

Zakupy robimy na Targu Rybnym, w spożywczaku, 
który mieści się w okazałym budynku przypominającym 
Panteon, a jak się okazuje, był miejscem skupu kukurydzy. 
Co sobotę na placu przed sklepem odbywa się targ z wa-
rzywami, owocami i serami.

Ostatnie, choć nie najmniej ważne. Żeby poczuć się 
jak w Holandii, musimy przejechać się rowerem. Wia-
domo, że cykliści są tu grupą trzymającą władzę. Zanim 
sami wsiądziemy na rower, który bez problemu możemy 

Ż E B Y  P O C Z U Ć  S I Ę 
JA K  W   H O L A N D I I , 
M U S I M Y  P R Z E J E C H AĆ 
S I Ę  R OW E R E M . 
W I A D O M O ,  Ż E 
C Y K L I Ś C I  S Ą  T U  G RU PĄ 
T R Z Y M A JĄC Ą  W Ł A D Z Ę . 



wypożyczyć w wielu miejscach miasta, uważajmy przy 
przechodzeniu przez jezdnię. Rowerzyści zawsze mają 
pierwszeństwo. W godzinach szczytu trzeba między nimi 
przemykać. Nie ma się co zastanawiać, lepiej samemu 
wsiąść na nasz wehikuł. A gdy już z niego zsiądziemy, 
uważajmy, by nie wpadł do kanału. Niemożliwe? Mojemu 
znajomemu udało się tego dokonać. Na szczęście rowerów 
ci u nich dostatek i nikt nie zrobił problemu, jednak lepiej 
nie próbować.

Jest jeszcze jeden dowód na to, że Groningen jest inne. 
„G” w nazwie miasta w tej prowincji, która nazywa się tak 
samo, wymawia się jak chrzęszczące, gardłowe „h”. Pola-
cy w „Hrrrroningen”, czyż to nie cudowne? My szeleścimy, 
oni kraczą jak wrony – razem uczynimy świat lepszym.

Będąc tutaj, warto rozejrzeć się po okolicy, na przy-
kład udać się nad morze, by zobaczyć foki wylegujące się 
na mieliźnie lub samemu skąpać się w błotku. Ale o tym 
w kolejnym odcinku. 

J E S T  J E S Z C Z E  J E D E N 
D OWÓ D  N A  T O ,  Ż E 

G R O N I N G E N  J E S T  I N N E .  „G” 
W   N A Z W I E  M I A S TA  W   T E J 

P R OW I N C J I ,  K T Ó R A  N A Z Y WA 
S I Ę  TA K  S A M O ,  W Y M AW I A 

S I Ę  J A K  C H R Z Ę S Z C Z ĄC E , 
G A R D Ł OW E  „ H ”. 

ENGLISH 

NETHERLANDS – DIFFERENTLY
GRONINGEN

There is much more to the Netherlands than just Amsterdam. 
In Groningen, the capital of one of the twelve provinces of the 
Kingdom of the Netherlands, you will find all touches of Holland 
and gain much more - an atmosphere of a student city and 
incomparably much more calmness. Not to mention that you will 
fly there direct from Gdańsk airport by WizzAir.

An hour and twenty minutes and we are in North-East 
Holland. We are greeted by pouring rain. Titus, our guide 
and caretaker, says that it has not yet rained like this in the 
current year. But this is just an overflowing greeting. The 
next four days are around 25 degrees. Before the sky clears 
we board a boat. This will be a round-city tour because the 
Groningen channel surrounds the town as it happens in 
many Dutch cities. Later, I read in a guidebook that in the 
19th Century “a walk around the channels” meant a walk 
around the town. Apparently this trip around Groningen 
takes approximately a bit over an hour. Charming. While 
on the boat we have to basically dive under the deck when 
approaching bridges to avoid quite literally losing our 
heads. Not only bridges are low. All buildings are small and 
colourful. Down the channels there are moored houses 
on barges. Titus explains that most of them are habitu-
ated by students, who are given such homes by their par-
ents for the duration of their studies. Students add up for 
a high number of locals, thanks to Groningen University 
(Rijksuniversiteit Groningen), one of the oldest, largest 
and most reputable universities in the country. Groningen 
is occupied by approximately 200 thousand habitants, 
with 50 thousand being students and 40 thousand of them 
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living in the city centre. The majority of them 
live in these cute, designer barges on the chan-
nels. Apparently the price of the barge itself 
is quite low, but the upkeep and “mortgage” 
or, more understandably, “water parking” is 
much pricier. What is interesting, such hous-
ing happens to be much less luxurious than 
student halls, which here are home to sorori-
ties. No, this is not an American college film; 
this is a university town in Holland. In these 
exclusive halls there are parties hosted, which 
would put to shame P.Diddy’s. Or at least this 
is what I think when looking down at a roof of 
one of these halls from the tower of Saint Mar-
tin’s Church on Monday morning. An aban-
doned battlefield.

Just like student life, the artistic life is at 
bloom. The most popular pieces are collected 
at Groningen Museum. It is an absolute archi-
tectural pearl of the city. This complex, com-
posed of three different pavilions, designed by 
three masters (an Italian – Alessandro Mendi-
ni, a Frenchman – Philippe Starck and an Aus-
trian collective – Coop Himmelb(l)au) is a mu-
seum of art, but also a masterpiece in itself. 
A colourful structure of mismatched blocks 
hovering above the water reminds us that the 
packaging is important. Whereas inside there 
is no less play with the form and even more 
with the essence. We have just stumbled upon 
a periodical exhibition of German painters’ 
association Die Neu Wilde, meaning the New 
Wild, which derived from Hamburg during 
the turn of seventies and eighties. Just for 
this Groningen is worth visiting. Expressive, 
figurative painting based in reality. Almost 
poster-like, provocative, amusing and scan-
dalising. If fauvism painters were crazy, then 
the New Wild, also called the followers of 
neo-fauvism, are twice as twisted. A few exam-
ples: “Self-portrait. Masturbating at the Cine-
ma” by Werner Büttner, “Golden Man Beating 
Slut” by Albert Oehlena, or “Untiteled” by Ina 

Market, the main square of the city, not far 
from the Church of Saint Martin, the oldest 
church in Groningen. And while we are at it, 
another must is a climb up the Martin tower 
(Martinitoren) from which you can see the 
whole city. It is a tradition that every person 
who conquers the 260 steps has to eat a raw 
herring and drink it down with gin. Whole her-
ring, by its tail, down your throat. For those, 
who are not afraid of a challenge.

We go food shopping on the Fish Market, 
into a grocery store which is situated in an 
impressive building, similar to the Pantheon, 
but what as it turns out was a corn collection 
point. Every Saturday on the square in front of 
the store, there is a farmer’s market with vege-
tables, fruit and cheese.

Last, but not least – to feel that we are in 
Holland we need to go on a bike ride. It is well 
known that it is cyclists who rule this country. 
Before we rent a bike ourselves (which we can 
do without an issue in many places in the city) 
we must be alert when crossing the road. Cy-
clists always have priority. At peak hours you 
have to whisk between them. There is nothing 
to dwell on – it is better to just hop on our ride. 
And when we get off, we have to ensure that it 
does not fall into a channel. Not likely to hap-
pen? My friend managed to do just that. Fortu-
nately they have enough bicycles and nobody 
made a fuss, but it is still better to avoid such 
situations.

There is one more proof that Groningen 
is different. “G” in its name is articulated 
through a more growling, throat “h” com-
pared to the name of the province Groningen. 
So we were Poles in “Hrrrroningen” – is it not 
wonderful? We rustle and they growl, together 
we will make the world a better place.

While here, it is a good idea to check out 
the area; go on a trip to the seaside, see seals 
on sandbanks or go for a dip yourself. But we 
can talk more about this in the next episode. 
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Barfuss showing naked Hitler running away 
from a gigantic mushroom - definitely worth 
seeing. The exhibition is open until 23rd Oc-
tober, 2016. Apart from the young German 
dangerous minds in the permanent paintings’ 
exhibition of the museum we will find a big 
chunk of Dutch peoples’ history, their journey 
to establishment of their laws, for which they 
are famous now and what for us seems to be 
something obvious for this country. You can 
also find a historical section and a whole lot of 
design wonders.

A bit about the culture: in Groningen, simi-
larly as in the whole Netherlands, most people 
are atheists but there is also a large group of 
Christians – Calvinists and Catholics. Never-
theless, in Groningen they all live together in 
one colourful fairy-tale. No one is taken aback 
by a store which’s signboard, if I could read 
and translate it, would probably say “every-
thing LGBT”, where you can buy wooden chil-
dren’s toys with rainbows on them. Are their 
local Christians protesting? Not at all. The 
Dutch had to fight for equality for everyone for 
a long time and it seems that it is now sacred 
for them. It may come as a surprise, that still 
in the seventies open homosexuality was pun-
ishable. The situation changed drastically in 
1979 when Holland, as the first country in the 
world, legalized cohabitation of same-sex cou-
ples. Today more than 80% of citizens support 
marriage and abortion by these couples. It 
seems that they are protecting this more than 
the liberal narcotics law. If someone has been 
waiting for this part all along – yes, in calm 
Groningen you can also find coffee shops.

This small town has something else, apart 
from the university, with which it can impress. 
It has one of the biggest (although the guides 
swore that it is the biggest one) pubs in the 
world. Three Sisters (Drie gezusters) is a place 
where you simply must have a beer. It is not 
hard to find since it is situated on the Great 





TYTUŁ BRZMI OBCO. DO TEGO STOPNIA OBCO, ŻE 
ŁACIŃSKOJĘZYCZNY LAIK MOŻE SIĘ NIE POŁAPAĆ, 
O CO CHODZI. OTÓŻ SŁOWO „PARVUM” OZNACZA 
TYLE, CO „MAŁY”. „OLSTIN” TO Z ŁACINY PO PROSTU 
OLSZTYN. JUŻ WIECIE, O JAKIE MIASTO CHODZI?

 tym momencie pomyślicie, że obudził się we 
mnie uśpiony od wieku nastoletniego nerd. 
Olsztynek, bo o nim mowa, przywodzi mi bo-

wiem na myśl powieści o Harrym Potterze. Nawet jego 
stara nazwa brzmi jak czar, który mógłby być rzucony na 
nieprzyjaciela. Rzecz jasna to dopiero początek.

WITAMY W POLSKIM HOGWARCIE...
Po pierwsze, znajdziemy tam zamek. Nie strzelistą budow-
lę gdzieś w angielskich górach, jaką mogliśmy zobaczyć 
w filmach o nastoletnim czarodzieju, a krzyżacką fortecę 
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w środku miasta. W twierdzy tej nie znajdziemy jednak – 
jak w większości tego typu miejsc – muzeum, a... szkołę! 
Tak, Drodzy Czytelnicy, młodzi olsztynczanie mają przy-
jemność uczyć się w najprawdziwszym zamku. Mogą przy-
swajać biologię i historię prawie w takich warunkach, w ja-
kich uczniowie Hogwartu przyswajali obronę przed czarną 
magią czy inne starożytne runy.

Zamek w Olsztynku był jedną z najmłodszych i naj-
mniejszych krzyżackich budowli w Prusach Wschodnich. 
Od początku swojej historii miał inne przeznaczenie 
niż pozostałe fortece Krzyżaków. Komtur nie miał tam 

TEKST Katarzyna Szewczyk ZDJĘCIE Źródło: Informacja Turystyczna w Olsztynku
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swojej siedziby, nie mieszkali tam też bracia 
zakonni. Ci zostali w pobliskiej Ostródzie, 
a w zamku, wokół którego powstała niedu-
ża osada, zamieszkał zakonny komornik, 
zajmujący się nadzorowaniem okolicznych 
szlaków handlowych. Jak na prawdziwy 
średniowieczny zamek przystało, i ten był 
przejmowany, odbijany, burzony, palony 
i odbudowywany przynajmniej kilka razy, 
głównie w wyniku walk pomiędzy wojskami 
polsko-litewskimi i krzyżackimi, a później 

Nie wiadomo, jak wyglądał olsztynecki za-
mek za czasów Krzyżaków. Jego wygląd zmie-
niał się tak samo często, jak jego właściciele, 
a więc – ilu badaczy, tyle teorii. Ze względu 
na to, że w  budynku odbywają się zajęcia 
szkolne, zwiedzanie zamku nie jest możliwe 
(i znów – zupełnie jak w Hogwarcie!). Mimo 
wszystko warto zobaczyć go nawet tylko 
z zewnątrz, tym bardziej, że w promieniu 40 
kilometrów od miasta miłośnicy krzyżackiej 
zabudowy znajdą aż sześć kilkusetletnich wa-
rowni – wycieczkę do Olsztynka można więc 
przekształcić w wyprawę szlakiem warmiń-
skich zamków.

… I POLSKIM HOGSMEADE
Zamek krzyżacki można znaleźć w co drugim 
warmińskim mieście, miasteczku, a nawet na 
wsiach. Inaczej jest ze skansenami – na taki 
z prawdziwego zdarzenia natkniemy się raz 
na jakiś czas, czy to planowo, czy przypad-
kiem. Jeden z nich znajduje się całkiem nie-
daleko zamku-szkoły w Olsztynku (kolejny 
zbieg okoliczności!).

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park 
Etnograficzny przywędrował na Warmię pro-
sto z Królewca na przełomie lat 30. i 40. XX 
wieku. Z dzisiejszego Kaliningradu do Olsz-
tynka przetransportowano ponad połowę 
znajdujących się w muzeum obiektów (czytaj: 
budowli), a jakiś czas później zaczęto dodawać 
nowe eksponaty i kolekcja powiększyła się do 
prawie siedemdziesięciu zabytków architektu-
ry, skupionych na 100 hektarach powierzchni.

Sam skansen ma trochę ponad sto lat – 
powstał w 1909 roku, ale niektóre z oryginal-
nych budynków, które tam stoją, mają nawet 
po lat trzysta. I tak znajdziemy tam niemal 
wszystko, co w porządnej starodawnej pol-
skiej wsi być musiało, od wychodka po ko-
ściół. Ale, ale, są rzeczy ważne i ważniejsze, 
tak więc jedno z najważniejszych miejsc w ca-
łym muzeum zajmuje karczma ze Skandawy 
– kopia lokalu funkcjonującego w Królewcu 
w II połowie XVIII wieku. W knajpce nie do-
staniemy może korzennego piwa, które pi-
jano w potterowskim Hogsmeade, ale można 

rozkoszować się prawdziwymi smakami War-
mii i Mazur i jeszcze bardziej poczuć i docenić 
to, czego dzisiaj już nie znajdziemy.

Za dużo zdradzać nie warto, ale ci, którzy 
przyzwyczajeni są do „normalnych” muzeów, 
w których nie wypada nawet kichnąć, w tym 
przypadku z pewnością będą mile zaskocze-
ni. Jest magicznie! 

ENGLISH

PARVUM OLSTIN

The title sounds strange. So strange that a layman in 
Latin may not see what is the matter. Well, the word 
“parvum” means “small”, no more, no less. “Olstin” in 
Latin is Olsztyn. Have you already known which city 
we are talking about?

Now you will think that a geek, who was asleep 
since my teenage years, has woken up. Olsz-
tynek, because it is in question, brings to my 
mind the novels about Harry Potter. Even its 
former name sounds like a spell which could 
be used against an enemy. Of course, this is 
just a beginning.

WELCOME TO POLISH 
HOGWARTS…
First of all, we will find a castle there. Not 
a  towering building somewhere in the En-
glish mountains, which we could see in the 
films about a teenage wizard, but a Teutonic 
fortress in the middle of the town. However, in 

pruskimi. W międzyczasie służył za budowlę 
obronną, administracyjną, był arsenałem, 
seminarium, a w XVII wieku – budynkiem 
mieszkalnym. Może urzędnikom wcale nie 
podobało się życie w zamku, bo w latach 40. 
przekształcono go w siedzibę gimnazjum, 
w którym uczył się Emil Behring – pierwszy 
laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycy-
ny. Od połowy lat 50. XX wieku, po odbudo-
waniu fortecy ze zniszczeń wojennych, znów 
płonie tam kaganek oświaty.

Z A  DUŻ O  Z DR A DZ AĆ  N I E  WA RT O, 
A L E  C I ,  KT ÓR Z Y  PR Z Y Z W YC Z A J E N I 

SĄ  D O  „ N OR M A L N YC H”  M UZ E ÓW, 
W   KT ÓRYC H  N I E  W Y PA DA  N AW E T 

K IC H N ĄĆ ,  W   T Y M  PR Z Y PA DK U 
Z   PEW N O Ś C I Ą  B Ę DĄ  M I L E 

Z A S KO C Z E N I.  J E S T  M AGIC Z N I E!

P A R V U M  O L S T I N
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this fortress we will not find a museum, as in 
most places of this type, but… a school! Yes, 
Dear Readers, young people of Olsztynek en-
joy learning in a real castle. They can acquire 
Biology and History in nearly the same condi-
tions in which Hogwarts’ students acquired 
Defence Against the Dark Arts or some an-
cient runes.

The castle in Olsztynek was one of the 
youngest and smallest Teutonic buildings in 
East Prussia. From the beginning of its histo-
ry it had a different purpose than other Teu-
tonic fortresses. The commander did not have 
his residence there, nor the friars lived there. 
They stayed in nearby Ostróda, and in the 
castle, around which a little settlement arose, 
lived the Order’s bailiff who used to super-
vise the surrounding trade routes. As befits 
a real medieval castle, it was conquered, tak-
en back, destroyed, burnt and rebuilt at least 
a  few times, mostly as a  result of the fights 
between the Polish-Lithuanian and Teutonic 
armies, and later Prussian. In the meantime it 
served as a defensive building, administrative 
building, it was an arsenal, a seminary, and in 
the 17th century it was a residential building. 
Maybe officials did not like the life in the cas-
tle because in the 40s it was transformed into 
a gymnasium in which Emil Behring, the first 
Nobel Prize in Medicine laureate, learned. 
From the mid-50s of the 20th century, after 
rebuilding the fortress after the war, again it 
has been used for the purposes of education.

It is not known how the castle in Olsztynek 
looked in the Teutonic era. Its design changed 
as frequently as its owners, so there are as 
many theories as researchers. Visiting the 
castle is not possible because of the lessons 
(again! Like in Hogwarts!). Anyway, it is worth 
seeing even from the outside only, especially 
because in a radius of 40 kilometres from the 
town the lovers of Teutonic buildings will find 
six several hundred years old fortalices. A trip 
to Olsztynek may be transformed into a trip 
along the route of the castles of Warmia.

…AND POLISH HOGSMEADE
A Teutonic castle can be found in every sec-
ond city of Warmia, in its towns, and even in 
its villages. The case is different with open-
air museums: we will come across a proper 
one once in a while, either having planned 
it or by chance. One of them is located not 
far away from the castle-school in Olsztynek 
(another coincidence!).

The Folk Architecture Museum and Eth-
nographic Park came to Warmia straight 
from Kaliningrad at the turn of 30s and 40s 
of the 20th century. More than a half of ob-
jects (meaning: buildings) was transported 
from today’s Kaliningrad to Olsztynek and 
some time later the addition of more exhib-
its began and the collection was enlarged to 
almost seventy monuments of architecture, 
situated on 100 hectares.

The open-air museum itself is over a hun-
dred years old. It was created in 1909 but 
some of the original buildings which stay 
there are over three hundred years old. We 
will find there almost everything what had 
to be placed in a proper, old Polish village, 
from a  latrine to a  church. But wait, wait, 
wait, there are important things and more 
important things, so one of the most import-
ant places in the whole museum is taken by 
a tavern from Skandawa, a copy of a busi-
ness which functioned in Kaliningrad in 
the second half of the 18th century. We will 
not get butterbeer, which was being drunk 
in Potter’s Hogsmeade, there but we can 
savour the real tastes of Warmia and Ma-
zury, and feel and appreciate things which 
we will not find nowadays.

I can’t give away too much, but those who 
are used to “normal” museums, in which 
you should not even sneeze, will be pleasant-
ly surprised, certainly. It’s magic! 
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uzeum w  Olsztynku jest najwięk-
szym muzeum na wolnym powietrzu 
w północno-wschodniej Polsce i jed-

nym z najstarszych w kraju. Zlokalizowane 
jest w pięknym, zróżnicowanym krajobrazowo 
terenie. Aktualnie na 35 ha Parku Etnogra-
ficznego zgromadzonych zostało 76 obiektów 
małej i dużej architektury wiejskiej, głównie 
drewnianej z XIX wieku. Są to budynki miesz-
kalne i sakralne, zabudowania gospodarcze 
i przemysłowe. Obiekty pochodzą z terenów 
dawnych Prus Wschodnich. Dzisiaj ziemie te – 
Warmia, Mazury, Powiśle i Mała Litwa – należą 
do Polski, Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki). 
Wyposażenie budynków stanowią zebrane po 
1945 r. eksponaty prezentujące tradycyjne me-
tody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX w. 

Olsztynecki skansen posiada 11 tysięcy 
muzealiów ruchomych z zakresu materialnej 
kultury ludowej XIX i XX w. oraz współczesnej 
sztuki i rękodzieła ludowego, a także bogaty 
księgozbiór. Obiekty znajdują się w natural-
nym otoczeniu zieleni, w  ogródkach przy-
zagrodowych uprawiamy kwiaty, warzywa 
i zioła. Prowadzona jest też hodowla zwierząt 
gospodarskich od koni i krów poczynając, 
poprzez kozy, króliki, owce, a  na drobiu 
kończąc, które stanowią dużą atrakcję dla od-
wiedzających. Muzeum prowadzi działalność 
naukowo-badawczą, wydawniczą, wystawien-
niczą oraz edukacyjno-upowszechniającą. 
W  sezonie letnim organizuje wiele imprez 
plenerowych. Na stałe do kalendarza imprez 
wpisały się: Jarmark sztuki nie tylko ludo-

region, participate in museum lessons and, if you 
are seeking some amusement, take part in open 
air games organized by the museum. Explore this 
adventurous open-air museum!

The museum in Olsztynek is the biggest open-
air museum in North-East Poland and one of 
the oldest ones in the country. It is located in 
a beautiful region, full of varying landscape. 
Currently, on 35ha of the Ethnographic Park, 
there are 76 mostly wooden monuments of 
small and large rural architecture from the 
19th Century. These are residential, sacral, 
industrial and farm buildings, taken from the 
grounds of former East Prussia. Today these 
terrains – Warmia, Masuria, Powiśle and Lith-
uania Minor – belong to Poland, Lithuania and 
Russia (Kaliningrad Oblast). The buildings 
are furnished with historical items collected 
after 1945 and present traditional methods 
of work and rural customs from the 19th and 
20th Century.

The open-air museum in Olsztynek has 
eleven thousand mobile showpieces of materi-
al rural culture of the 19th and 20th Century, 
as well as modern art and folklore handicraft, 
not to mention a large library. Exhibitions are 
situated amongst nature; in our gardens we 
plant flowers, vegetables and herbs. We also 
keep farm animals – horses, cows, goats, rab-
bits, sheep and poultry – which are a big attrac-
tion for our visitors. The museum is involved 
in different forms of science research, publish-
ing, exhibition and education-popularization. 
During the summer it hosts many open air 
games. Events, which hold a permanent spot 
in its calendar, are: Not Just Folk-art Market, 
Regional Herbs Festival, Peasant Fair, Secrets 
of Carpentry, Open-air Museum’s Children’s 
Festival, as well as Easter and Christmas mar-
kets. During these events there are showings 
of olden days’ activities and skills, concerts, 
competitions, presentations and lessons.

The institution has a wide offer of muse-
um lessons and art workshops. Classes are 
taught by the open-air museum’s workers 
in antique buildings. Our programme in-
cludes: pottery, glass-painting, calligraphy, 
Christmas and Easter holiday workshops, 
folk costumes of Warmia and Masuria, tradi-
tional Polish paper cut-outs. The museum is 
a publisher of few publishing series: “Zeszyty 
Naukowe MBL-PE”, “Seria pod śparogami” 
and “Baw się na ludowo”.

The Olsztynek Open-air Museum has two 
philias in Olsztynek city centre: the Salon 
Wystawowy gallery in the old parish church 
and the museum of life and work of Krzysztof 
Celestyn Mrongowiusz – pastor, linguist and 
populariser of Polish language in Prussian 
Partition – situated inside the defence tower 
on the city’s defence walls.  

L U D Z I E  /  P E O P L E

WIEŚĆ NIESIE, ŻE W SKANSENIE W OLSZTYNKU NIEPRZERWANIE 
SNUJE SIĘ OPOWIEŚĆ O HISTORII I KULTURZE WARMII, MAZUR 
I POWIŚLA. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DZIEDZICTWEM 
KULTUROWYM REGIONU ORAZ UCZESTNICTWA W LEKCJACH 
MUZEALNYCH, A SZUKAJĄCYCH ROZRYWKI DO BYWANIA NA IMPREZACH 
PLENEROWYCH W MUZEUM. POZNAJCIE SKANSEN PEŁEN PRZYGÓD!

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

MUZEUM BUDOWNICTWA 
LUDOWEGO 
Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek
muzeumolsztynek.com.pl

wej, Regionalne Święto Ziół, Targi Chłopskie, 
Tajemnice ciesiołki, Skansen dzieciom oraz 
jarmarki: wielkanocny i wigilijny. Podczas im-
prez organizowane są pokazy dawnych zajęć 
i umiejętności, koncerty, konkursy, prezen-
tacje i prelekcje. 

Instytucja dysponuje bogatą ofertą lekcji 
muzealnych i warsztatów plastycznych. Za-
jęcia prowadzone są przez pracowników Mu-
zeum w zabytkowych obiektach. W progra-
mie m.in. lekcje: „Nie święci garnki lepią…”, 
„Malarstwo na szkle”, „Jak kiedyś pisano: ka-
ligrafia”, bożonarodzeniowe i wielkanocne 
warsztaty świąteczne, „Stroje ludowe na War-
mii i Mazurach”, „Polska wycinanka ludowa”. 
Placówka jest wydawcą kilku serii wydawni-
czych: „Zeszyty Naukowe MBL-PE”, „Seria 
pod śparogami” oraz „Baw się na ludowo”. 

W struktury Muzeum wchodzą również 
dwa obiekty w centrum Olsztynka: Salon Wy-
stawowy w dawnym kościele parafialnym oraz 
baszta na linii miejskich murów obronnych, 
w której mieści się muzeum poświęcone życiu 
i działalności Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza – pastora, językoznawcy, popularyza-
tora języka polskiego w zaborze pruskim. 
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A ONE-HORSE TOWN?

There is news that stories about Warmia, Masuria 
and Powiścle are constantly being told in an open-
air museum in Olsztynek. We encourage you to 
familiarize yourself with the cultural heritage of the 

M

WSI SPOKOJNA, 
    WSI WESOŁA...





uksusem można się cieszyć i wcale nie 
trzeba przepłacać. Podpowiadamy, na 
co zwrócić uwagę przy planowaniu wa-

kacyjnego odpoczynku:
1. Przy rezerwacji hotelu z  wygody 

zazwyczaj sięgamy do któregoś z  portali 
internetowych typu Booking.com. To bar-
dzo wygodne rozwiązanie, ale należy pa-
miętać, że hotele płacą im sporą prowizję, 
którą można ominąć przy bezpośredniej 
rezerwacji. Odwiedź stronę interesującego 
cię obiektu i po prostu do niego zadzwoń – 
możliwe, że uda się wynegocjować bardziej 
atrakcyjną cenę niż ta widniejąca w oficjal-
nym cenniku.

2. Dokładnie przejrzyj, co obiekt oferuje 
w ramach ceny za nocleg. Czasami z pozoru 
tańsza oferta okazuje się mniej korzystna, 
bo nie zawiera bezpłatnego śniadania, par-
kingu lub innego ułatwiającego życie dro-
biazgu. Za które oczywiście przyjdzie nam 
na miejscu i tak zapłacić.

4 4 – 4 5
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Wystarczy, że odwiedzisz Quadrille Confe-
rence & SPA, a zobaczysz, że zadbano tam 
o  wszystkie potrzebne ci wygody. Zachę-
camy więc jeszcze raz – rezerwuj z głową. 
Dzięki temu zaoszczędzone pieniądze 
będziesz mógł wykorzystać choćby na wy-
śmienitą kolację w fenomenalnej restaura-
cji Biały Królik! 

ENGLISH

LUXURY BY THE SEA!

Summer is just around the corner and as usually, 
there are crowds of people by the Polish sea. 
For seaside hotels, it is a fantastic opportunity 
for making a fortune out of their rooms. Yet, 
there are a few ways of reducing unnecessary 
expenses.

You can enjoy luxury without being over-
charged. Here are a few tips on how to plan 
your holidays:

1. When we want to book a room in a ho-
tel, we usually visit a popular website, such 
as booking.com. It is very convenient, but 
you should bear in mind that the website 
charges a high commission, which you do 
not pay if you make a  direct reservation. 
Visit a website of a hotel you are interested 
in and call them – you may even negotiate 
a more attractive price than the one given 
on the website.

2. Read carefully what is included in the 
price. A  seemingly cheaper offer may be 
less profitable if it does not include break-
fast, parking space, or other facilities. For 
which we have to pay later, by the way. 

3. Check the location of the hotel via Goo-
gle Maps. Hotels usually assure that they 
are located near the sea; in the end, it turns 
out that “near” is a very relative term. If the 
distance can be covered in fifteen-minute 
walk, it is fine. A longer distance requires 
going by car or taxi, which can spoil your 
jolly holiday mood.

4. Choose a hotel with a swimming pool 
and SPA – the weather can be fickle, so 
choose a place where you can relax indoors 
in case of a rainy day. 

5. Remember that the cosier the hotel, 
the more pleasant the stay. Why should 
you flock in the crowd if you can have more 
space for yourself?

Finally, we will tell you a secret – you 
do not have to look for a place that meets 
all the requirements by yourself. Visit Qua-
drille Conference & SPA, and you will see 
that everything there is arranged for your 
convenience. Choose wisely. For the sav-
ings made on accommodation, you can 
have e.g. a  delicious dinner in the Biały 
Królik restaurant.  

kolorystyka logotypu

1. kolorystyka logotypu do druku

2. kolorystyka logotypu RGB
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G = 255
B = 255
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QUADRILLE CONFERENCE & SPA
ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia 
www.quadrille.pl

3. Sprawdź dokładnie lokalizację wy-
branego hotelu używając Google Maps. Ho-
tele często chwalą się w swoich ofertach, że 
znajdują się blisko morza, a okazuje się, że 
to bardzo względne pojęcie. Jeśli odległość 
da się pokonać w czasie piętnastominuto-
wego spacerku to wszystko jest w porząd-
ku. Jednak większe odległości wymagają 
posiłkowania się samochodem lub taksów-
ką, co skutecznie potrafi popsuć wakacyj-
ny nastrój.

4. Wybierz obiekt z  basenem i  SPA – 
pogoda lubi zaskoczyć i na wypadek desz-
czowego dnia warto mieć alternatywę na 
spędzenie go w relaksujących warunkach. 

5. Pamiętaj też, że im bardziej kameral-
ny obiekt, tym przyjemniejszy wyjazd. Po 
co tłoczyć się w tłumie innych gości, jeśli 
możesz mieć więcej przestrzeni dla siebie?

Na koniec zdradzimy pewien sekret – 
nie musisz samodzielnie szukać miejsca, 
które spełnia wszystkie powyższe warunki. 

TEKST Kajetan Kusina

ZBLIŻA SIĘ LATO I JAK CO 
ROKU POLSKIE MORZE 
PRZEŻYWA OBLĘŻENIE. 
DLA NADMORSKICH 
HOTELI TO FANTASTYCZNA 
OKAZJA BY ZAROBIĆ 
NA SWOICH POKOJACH 
KROCIE. ISTNIEJE JEDNAK 
KILKA SPOSOBÓW, 
KTÓRE POZWOLĄ 
NA ZNIWELOWANIE 
NIEPOTRZEBNYCH 
WYDATKÓW.

BEZPIECZNY 
LUKSUS 
NAD 
MORZEM!

ZDJĘCIA Sylwia Makris





ieszkańcom Gdańska ciężko byłoby wyobra-
zić sobie swoje miasto bez jego najbardziej re-
laksującej dzielnicy. Oliwa ma w sobie pewien 

niepowtarzalny spokój i klimat lekkiego oderwania od 
wielkomiejskiego życia. Dlatego też trudno uwierzyć, że 
integralną częścią Gdańska stałą się dopiero dziewięćdzie-
siąt lat temu. Sama Oliwa jest miejscem bardzo starym – 
pierwsze wzmianki o niej datuje się na rok 1186, w którym 
został tam ufundowany klasztor Cystersów. Przez wieki 
prężnie się rozwijała w cieniu swojego większego sąsiada, 
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TRUDNO UWIERZYĆ, ŻE OLIWA NALEŻY 
DO GDAŃSKA DOPIERO OD 90 LAT. W TYM 
MIESIĄCU ŚWIĘTUJEMY PRZYŁĄCZENIE 
DO MIASTA JEDNEJ Z JEGO NAJBARDZIEJ 
MALOWNICZYCH DZIELNIC.

M
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G D A Ń S K

a prawa miejskie nabyła w 1874 roku. O symbiozie łączą-
cej ją z Gdańskiem może świadczyć chociażby fakt, że rok 
wcześniej uruchomiona została pierwsza linia tramwaju 
konnego łączące te dwie miejscowości, które w roku 1926 
połączyły się w jedną całość.

Dzisiejsza Oliwa to jedna z najprzyjemniejszych dziel-
nic mieszkalnych, ale również bardzo atrakcyjne miejsce 
dla wszystkich ceniących sobie spokojny wypoczynek 
blisko natury. Oprócz dużej ilości restauracji i kawiarni 
oferuje też wiele atrakcji turystycznych. Jedną z najbar-

90 LAT 
OLIWY
W GDA ŃSKU
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dziej znanych jest położony na skraju wiel-
kiego lasu ogród zoologiczny, który może 
pochwalić się zarówno bogatym zbiorem 
zwierząt, jak i  rozbudowaną siecią space-
rową. Niedaleko Zoo znajduje się także tak 
zwany Pachołek, czyli najwyższy punkt wi-
dokowy w Trójmieście, na który prowadzą 
niedawno wyremontowane schody. Marzą-
cych o dłuższej wycieczce po leśnych rejo-
nach zapraszamy natomiast do zapoznania 
się z urokami Doliny Radości. Znajduje się 
ona w  sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, którego ścieżki nadają 
się zarówno do pieszych jak i rowerowych 
wycieczek. Miłośnicy zielonych przestrzeni 
nie mogą ominąć też Parku Oliwskiego, ide-
alnie nadającego się na sielskie popołudnie. 
Na jego terenie znajdują się ścieżki spa-
cerowe, sieć stawków i ogród botaniczny. 
Jednak to nie tylko miejsce dla wielbicieli 
przyrody, ci ceniący sobie rozrywki kultu-
ralne będą mogli ich doświadczyć dzięki 
tamtejszemu Pałacowi Opatów stanowiące-
go odział sztuki nowoczesnej Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku. Nie można oczywiście 
zapomnieć o  robiącej wrażenie Katedrze 
Oliwskiej z jej słynnymi organami, których 
koniecznie trzeba posłuchać w trakcie trwa-
jącego przez lipiec i  sierpień 59. Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej, 
składającego się łącznie z  piętnastu kon-
certów. Festiwal zainaugurowany będzie 
koncertem profesora Romana Peruckiego, 
któremu towarzyszyć będą flecista Łukasz 
Długosz oraz Orkiestra Symfoniczna PFB 
pod batutą Arno Hartmanna. 

Oliwa to także miejsce innych kultural-
nych wydarzeń, szczególnie tych związa-
nych z muzyką klasyczną. Jednym z nich 
jest cykl letnich koncertów „Muzyka w Al-
tanie” mających miejsce w każdą sobotę od 
27 czerwca do 14 sierpnia. Tematem prze-
wodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest 
muzyka polska. Pełną rozpiskę koncertów 
można znaleźć na stronie www.staraoliwa.
pl. Natomiast pod koniec lata, w dniach 21-

27 sierpnia, będzie miała miejsce XI edycja 
Festiwalu Mozartowskiego „Mozartiana”. To 
gratka dla wszystkich miłośników muzycz-
nego geniusza, w  czasie której odbędą się 
koncerty kameralne, symfoniczne, jazzowe, 
a także widowiskowe spektakle operowe pod 
gołym niebem, spektakle marionetkowe 
oraz pokazy fontanny tańczącej do muzyki 
patrona festiwalu. O doskonały klimat zadba-
ją między innymi postacie w strojach z epoki 
i odpowiednie dekoracje. Ukoronowaniem 
festiwalu będzie koncert finałowy, w czasie 
którego usłyszymy światowej klasy brytyjską 
sopranistkę Carolyn Sampson, której towa-
rzyszyć będą polscy soliści, Polski Chór Ka-
meralny oraz znakomita Wenecka Orkiestra 
Barokowa. Więcej informacji pod adresem 
www.mozartiana.pl. 
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90 YEARS OF GDAŃSK OLIWA

It is hard to believe that Oliwa is a part of Gdańsk 
for only 90 years. This month we are celebrating 
the connection of this one of the most charming 
neighbourhoods with the city.

It would be very difficult for Gdańsk locals 
to imagine their city without its most relax-
ing neighbourhood. Oliwa has an amazing 
atmosphere of separation from the big city 
bustle and a unique calmness to it. This is 
why it is hard to believe that it became an in-
tegral part of the city only ninety years ago. 
Oliwa itself is very old – it was first noted in 
1186 when a Cistercian monastery was fund-
ed there. For centuries it was quickly devel-
oping in the shadow of its bigger neighbour 
and in 1874 it was given city rights. Oliwa 
and Gdańsk symbiosis can be proven by the 
fact that a  year earlier a  first horse-pulled 
tram line connecting the two cities was es-
tablished, and they became one in 1962.

Nowadays, Oliwa is one of the nicest ha-
bitual neighbourhoods, but it is also very 
attractive to anyone who values relaxation 

close to nature. Apart from many restau-
rants and cafes it offers multiple tourist 
attractions. One of the best-known sights is 
the zoo, situated on the edge of a huge for-
est. It impresses not only with its large col-
lection of animals, but also with its highly 
expanded walking routes. Not far from the 
zoo there is Pachołek – the highest viewing 
platform in Tricity, which has newly recon-
structed steps. Those dreaming about lon-
ger trips into the forest are invited to explore 
the Happiness Valley (Dolina Radości). It 
can be found in close proximity to the Tric-
ity Landscape Park, which has many differ-
ent paths for those on foot, as well as those 
on bicycles. Fans of green areas cannot miss 
the Oliwski Park, an ideal place for a  lazy 
afternoon. On its premises there are walk-
ing paths, a  net of ponds, and a  botanical 
garden. But this is not only a spot for those, 
who love nature. People who prefer cultur-
al activities will enjoy the Abbot’s Palace 
– situated in the garden it is now a modern 
art gallery philia of the National Museum 
in Gdańsk. One must also not forget about 
the impressive Oliwa Cathedral and its re-
nowned organs, which you definitely need 
to hear during the 59. International Organ 
Music Festival, composed of fifteen con-
certs, taking place in July and August. The 
Festival will be inaugurated with a concert 
by prof. Roman Perucki, accompanied by 
flutist Łukasz Długosz and the Symphon-
ic Orchestra PFB under the baton of Arno 
Hartmann.

Oliwa is also the host of other cultural 
events, especially these connected with 
classical music. One of them is a  cycle 
of summer concerts, Music in an Arbour 
(“Muzyka w Altanie”), taking place on ev-
ery Saturday between the 27th of June and 
14th of August. This year’s theme is Polish 
music. A full timetable of concerts can be 
found at: www.staraoliwa.pl . Furthermore, 
by the end of the summer, between 21st 
and 27th August, the XI Mozart Festival 
(“Mozartiana”) will take place in Oliwa. It 
is a real treat for all amateurs of this mu-
sical genius. During the event; cameral, 
symphonic and jazz concerts will be taking 
place, as well as opera spectacles under an 
open sky, marionette shows and fountain 
dances to music by the the festival’s patron. 
A real atmosphere will be brought by char-
acters in costumes from the time period 
and appropriate decorations. The finale 
concert, performed by a  British soprano 
Carolyn Sampson accompanied by a Polish 
Cameral Choir and a  superb Venice Ba-
roque Orchestra, will be the crown jewel of 
the festival. More information can be found 
at: www.mozartina.pl. 
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ybierający się do popularnych tu-
rystycznych miejscowości, jak Hel 
czy Trójmiasto, szanse na wzięcie 

udziału w  mistrzostwach letniego sportu 
narodowego, jakim stał się parawaning, mają 
dość spore. Wystarczy pojechać trochę dalej, 
do alternatywnych miejscowości, by przeżyć 
urlop bez stresu.

DĘBKI
Dawna wioska rybacka, która nie przeisto-
czyła się w wielki kurort i zachowała urokliwy 
klimat. Na stałe mieszka tam kilkudziesięciu 
mieszkańców, a dwie trzecie miejscowości po-
łożone jest w... lesie. W Dębkach znajduje się 
jedna z najpiękniejszych plaż w Polsce, a nie-
samowitości dodaje jej wpadająca do morza 

W

i mieszkańców, i turystów, kilkanaście kilo-
metrów piaszczystej plaży daje swobodę pla-
żowania. Wyspę też upodobały sobie ptaki, 
które maja tutaj swój teren lęgowy. Rezer-
wat Ptasi Raj swoją nazwę wziął od jednego 
z  dwóch tutejszych jezior przybrzeżnych, 
które są istnym rajem dla prawie 200 gatun-
ków ptaków. Przed tłumem letników skrywa 
się też plaża Babie Doły w Gdyni z charak-
terystycznym, wysuniętym w morze obiek-
tem militarnym – słynną torpedownią. 
Zaledwie 15 minut jazdy samochodem od 
plaży miejskiej, a komfort i swoboda nie do 
opisania.

LUBIATOWO
Sąsiadująca z Wejherowem wieś Lubiatowo 
(gmina Choczewo) to kolejna propozycja dla 
przybyszy szukających spokoju. To odskocz-
nia od tłocznych i gwarnych nadmorskich 
kurortów, które w lecie nie zasypiają nawet 
na minutę. Sama plaża w Lubiatowie jest dość 
wąska, morze co roku zabiera tu część lądu, 
ale rekompensatą jest drobniutki i przyjemny 
piasek, który przypomina o rozciągających 
się nieopodal ruchomych wydmach.

ZDJĘCIA www.pomorskie.travel

SUPER OKAZJA! JEST JESZCZE SPORO MIEJSCA NA KOCE! TAK 
MOGLIBYŚMY REKLAMOWAĆ NASZE USTRONNE NADBAŁTYCKIE 
PLAŻE. ALE WTEDY SZYBKO BY SIĘ ZAPEŁNIŁY. WAM JEDNAK 
ZDRADZIMY SEKRET, JAK UNIKNĄĆ PARAWANINGU.

PSSST.. . 
TYLKO NIE 
MÓWCIE 
NIKOMU!

rzeka Piaśnica. Choć w ostatnich latach Dębki 
rozwinęły nieco swoją ofertę turystyczną, to 
wciąż jedno ze spokojniejszych miejsc nad 
Bałtykiem. Idealne na rodzinny wypoczynek, 
romantyczny weekend we dwoje, czy wreszcie 
samotny odpoczynek z dala od miasta. Wy-
starczy tylko wyłączyć komórkę i cieszyć się 
szumem morza.

CISZA W TRÓJMIEŚCIE
W największej metropolii Pomorza też moż-
na znaleźć spokojniejsze miejsca. Jednym 
z bardziej urokliwych okolic Trójmiasta jest 
znajdująca się na wschodnich obrzeżach 
Gdańska Wyspa Sobieszewska. To niezwy-
kłe, że dziewicza przyroda leży tak nieda-
leko centrum miasta. Pomimo, że sporo tu 



sand recompenses for the lack of space and 
reminds of the travelling dunes, which can 
be found not far from here.

PODDĄBIE AND 
ORZECHOWO
An alternative to the beautiful but over-
crowded Ustka are her neighbours. Poddą-
bie is a small, charming town and a holiday 
there guarantees silence and full regenera-
tion of both body and mind. It is surrounded 
by a forest, which guards it from noise. To 
get to the beach you simply have to set off 
for a short walk and descend down wood-
en steps. Orzechowo, situated a  bit clos-
er to Ustka, has a  different attraction – an 
Orzechowa stream connecting with the sea. 
The view is breath taking and it is another at-
traction for little ones, who enjoy splashing 
in the water.

PIASKI
Finally an option for those, who are travelling 
to the Vistula Spit (Mierzeja Wiślana). Situat-
ed close to Krynica Morska, Piaski is right 
by the border with the Kaliningrad Oblast. 
Close by you can find a sightseeing spot and 
the highest point of the spit - the Camel’s 
Hump (Wielbłądzi Garb), from which you 
can see the Gdańsk Bay on one side and the 
Vistula Lagoon on the other. An attraction 
in itself is a walk right up to the border with 
Russia. The beach in Piaski is wide and even 
during peak tourist season it is not crowded, 
since most tourists swarm the close by Kryn-
ica. On this “edge of the world”, similarly as 
in Poddąbie, bars and stores can be counted 
on your fingers. Sounds like an ideal place 
for relaxation. 

Dębki have expanded their tourist offer it 
is still one of the calmer spots on the Baltic 
seashore. It is ideal for a  summer holiday, 
romantic getaway or simply a quite escape 
from the cities’ rush. You can just turn off 
your mobile and enjoy the sea breeze.

SILENCE IN TRICITY
In the largest metropolis of Pomorze you 
can also find calmer locations. One of the 
more charming spots in Tricity is the So-
bieszewski Island, situated on the Eastern 
edge of Gdańsk. It is amazing that virgin na-
ture can be found so close to the city centre. 
Even though there are plenty of both locals 
and tourists relaxing here, many kilometres 
of sandy beaches provide enough space for 
everyone to enjoy the seashore. The island 
is also beloved by the birds, which nest here. 
The Ptasi Raj (Birds’ Heaven) reserve has 
been named after one of two shore lakes, 
which are a  literal heaven for almost 200 
types of birds. The Babie Doły beach in 
Gdynia is also hidden from the tourists, 
with its characteristic military object enter-
ing the sea – the World War II Torpedo Sta-
tion. Only a 15min car ride from the main 
city beach, it offers indescribable comfort 
and freedom.

LUBIATOWO
Situated next to Wejherowo, village Lubia-
towo (gmina Choczewo) is another offer for 
those seeking peace and silence. It is a nice 
change from crowded and loud seashore re-
sorts, which never sleep during the summer 
months. The beach itself in Lubiatowo is 
quite narrow, with the sea taking away parts 
of land every year, but miniscule and soft 

P S S S T . . .  T Y L K O  N I E  M Ó W C I E  N I K O M U !

PODDĄBIE I ORZECHOWO
Alternatywą dla pięknej, ale jednak pełnej 
turystów Ustki będą jej sąsiedzi. Poddąbie to 
małe, urokliwe miasteczko, a wypoczynek 
tam to gwarancja ciszy i pełnej regeneracji 
ciała i umysłu. Otoczone jest ze wszystkich 
stron lasem, który chroni od hałasu. Aby 
znaleźć się na plaży, wystarczy wybrać się na 
krótki spacer i zejść po drewnianych scho-
dach. Leżące jeszcze bliżej Ustki Orzechowo 
ma z kolei dodatkową atrakcję - wpadającą do 
morza strugę o nazwie Orzechowa. Wygląda 
to naprawdę malowniczo i stwarza dodatko-
wą atrakcję dla uwielbiających brodzenie 
w wodzie maluchów.

PIASKI
Na koniec propozycja dla tych, którzy wybie-
rają się na Mierzeję Wiślaną. Leżące niedale-
ko Krynicy Morskiej Piaski znajduje się tuż 
przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. 
W pobliżu jest punkt widokowy i najwyższe 
wzniesienie Mierzei, Wielbłądzi Garb, z któ-
rego widać Zatokę Gdańską z jednej i Zalew 
Wiślany z drugiej strony. Atrakcją samą w so-
bie jest też spacer pod samą granicę z Rosją. 
Plaża w Piaskach jest szeroka i nawet w szczy-
cie sezonu niezatłoczona – turyści lgną bo-
wiem do pobliskiej Krynicy. Na tym „krańcu 
świata”, podobnie jak w  Poddąbiu, liczbę 
działających barów i sklepów można zliczyć 
na palcach jednej ręki. Idealne miejsce, by się 
wyciszyć.  

ENGLISH

SHH... DON’T TELL ANYONE!

Amazing opportunity! There is still quite a lot of 
space for blankets! This is how we could advertise 
our quiet, Baltic beaches. But then they would 
quickly fill up. We will share our secret with you 
and tell you how to avoid fencing on the beach.

Planning a  trip to popular tourist destina-
tions, such as Hel or Tricity, there are high 
chances of competing in the new summer 
national sport – fencing. To enjoy your hol-
iday without the additional stress you sim-
ply have to travel a bit further to alternative 
towns and resorts.

DĘBKI
A  former fishermen’s village that has not 
transformed into a  large resort, but kept 
its charming atmosphere. There are only 
a  few tenths of locals living here perma-
nently and two thirds of the town is situat-
ed… in a forest! In Dębki you can find one 
of Poland’s most beautiful beaches, with 
the river Piaśnica connecting with the sea, 
adding even more wonder to this charming 
town. Even though during the last few years 
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WŁADYSŁAWOWO 
STAWIA NA PRESTIŻ

DŁUGO WYCZEKIWANA ZMIANA POLITYKI 
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WCHODZI W ŻYCIE. W POŁOŻONEJ W PASIE 
NADMORSKIM DZIELNICY MIASTA – HALLEROWIE 

– SZYKUJĄ SIĘ ZNACZNE INWESTYCJE, 
KTÓRYCH EFEKTEM MA BYĆ STWORZENIE 

NADMORSKIEJ STREFY PRESTIŻU.
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otencjał tej części polskiego wybrze-
ża dostrzegany jest od lat, jednak 
nie towarzyszyły temu spójne dzia-

łania w zakresie rozbudowy infrastruktury. 
W czasie ostatnich lat polityka miasta uległa 
jednak zmianie. Miasto wspólnie z prywat-
nym inwestorem doprowadziło do przebudo-
wy miejsc parkingowych, przymierza się do 
przebudowy i powiększenia mariny jachto-
wej, przebudowy i  zmiany nawierzchni 
drogi, biegnącej równolegle przy plaży oraz 
realizacji długo wyczekiwanego projektu  
budowy nadmorskiej promenady biegnącej 
wzdłuż brzegu morza. Prywatni inwestorzy 
natychmiast podjęli rękawicę i  już rozpo-
czynają inwestycje na naprawdę światowym 
poziomie. Jedną z  nich jest hotel, którego 
projekt przygotowała krakowska pracownia 
architektoniczna Iliard, odpowiedzialna za 
nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami 
projekty blisko 30 hoteli i  ich wnętrz na 
terenie całego kraju. Dzięki projektowi we 
Władysławowie powstanie czterogwiazd-
kowy hotel na miarę najlepszych resortów 
w topowych, światowych destynacjach tu-
rystycznych. Miasto ma więc szansę na in-
westycje, które w znacznym stopniu zmienią 
jego charakter.

Powstający Hotel Gwiazda Morza Resort 
Spa&Sport będzie częścią nowoczesnego pro-
jektu, który poza hotelem obejmuje oddane 
już do użytku dwa apartamentowce. Koncep-
cja inwestycji zrodziła się w głowach trzech do-
świadczonych na rynku nieruchomości wspól-
ników: Krzysztofa Sobolewskiego, Zygmunta 
Skoczke oraz Ryszarda Korczaka, którzy mają 

P

nosząc jednocześnie nieformalny, swobodny 
charakter nadmorskiej okolicy do środka tego 
wyjątkowego obiektu.

Spore zainteresowanie budzi przygoto-
wywana oferta sprzedaży apartamentów na 
najwyższych kondygnacjach hotelu z  ob-
szernymi tarasami i pięknym widokiem na 
morze. Będą oferowane w formie Exclusive 
Serviced Apartments – osobnej strefy hote-
lu, dostępnej tylko dla ich właścicieli, którzy 
z wszelkich usług hotelu wraz z konsjerżem 
będą mogli korzystać 24 godziny na dobę 
i 365 dni w roku.

Dla inwestorów, poza sprawdzonym part-
nerem biznesowym, ważny jest również plan 
operacyjny hotelu, który będzie podstawą do 
założeń o potencjalnym sukcesie komercyj-
nym hotelu. Plany spółki wskazują, że Gwiaz-
da Morza odpowie na zupełnie naturalne 
zapotrzebowanie rynku. Władysławowo od 
lat jest bowiem kurortem nr 1 pod względem 
frekwencji turystów. Przyczynia się do tego 
przede wszystkim idealna lokalizacja – miasto 
stanowi naturalną bramę polskiego wybrzeża 
zarówno od strony lądu, jak i morza, skąd bli-
sko jest do największych atrakcji Pomorza: 
malowniczych plaż, nadmorskich tras rowe-
rowych, przystani żeglarskich i szkółek wind-
surfingu. Hotel stawia na ludzi aktywnych, dla 
których przygotowany zostanie komfortowy 
basen i  centrum spa, centralnie położona 
i przeszklona ścianka wspinaczkowa, która 
pozwoli obserwować pasjonatów tego sportu 
na korytarzach wszystkich kondygnacji obiek-
tu, a przede wszystkim starannie przemyślany 
program funkcjonalny. Dzięki ofercie dedyko-
wanej pasjonatom sportu i okolicznej infra-
strukturze rekreacyjnej będzie to więc miej-
sce, które przyciągnie klientów również poza 
okresem wakacyjnym. Latem ofertę hotelu 
uzupełni strefa aktywności w parku i na pla-
ży, w której swoją siedzibę będą miały szkółki 
wind- i kitesurfingu. Znajdzie się tam również 
strefa chill-out i spa.

Hotel ma więc wszystkie atuty, żeby li-
czyć na sukces biznesowy: piękny projekt, 
doświadczonych inwestorów i dobry plan ope-
racyjny oparty na analizie rynku. Smaczku 
dodaje jeszcze fakt, że położony będzie 120 
metrów od otwartego morza. Ostatnie dwa 

za sobą inwestycje budowlane w kilkunastu 
lokalizacjach, głównie w nadmorskich ku-
rortach. Spółka uruchomiła obecnie ofertę 
sprzedaży pokoi i apartamentów hotelowych 
w systemie condo, który w hotelarstwie od lat 
sprawdza się na całym świecie, ale w Polsce 
wciąż jest sporą nowością. W obiektach tych 
pojedynczy inwestorzy kupując apartament 
hotelowy lub pokój mają możliwość czerpania 
zysków z  bieżącego funkcjonowania hote-
lu. Warunki, jakie oferuje klientom Gwiaz-
da Morza to siedmioprocentowy zysk netto 
rocznie przez okres 15 lat. Dużym atutem dla 
zainteresowanych jest również doświadczo-
ny operator hotelu, który sprawdził się już 
przy zarządzaniu zespołem apartamentów. 
Gość hotelu nie odczuwa struktury własno-
ści w żaden sposób – jemu zależy na obsłudze 
na najwyższym poziomie i zaspokojeniu jego 
potrzeb, co w przypadku Gwiazdy Morza nie 
powinno nastręczyć większych trudności. – 
Sukces sprzedaży apartamentów klientom 
z całego kraju pokazał bardzo duży potencjał 
tego miejsca. Spółka przez ostatnie dwa lata 
przygotowywała swoją ofertę przed urucho-
mieniem sprzedaży. Poza pracami projekto-
wymi okres ten wykorzystaliśmy na przygo-
towanie planów operacyjnych obiektu, które 
oparliśmy na preferencjach gości istniejących 
już obiektów naszego resortu – mówi Agniesz-
ka Łuczak, dyrektor sprzedaży i marketingu 
hotelu. – Zależało nam na rozpoznaniu obsza-
rów, które pozwolą wpasować ofertę hotelu 
w potrzeby rynku. Wyniki analiz jasno wska-
zały nam, że we Władysławowie brakuje hote-
lu dla wymagających klientów, oczekujących 
doskonałej lokalizacji i oferty, która pozwoli 
im realizować pasje.

W ofercie sprzedaży znajduje się ponad 
100 pokoi o zróżnicowanej wielkości, które bę-
dzie łączyć jedna cecha. Ich wyposażenie ma 
spełniać oczekiwania najbardziej wyrafinowa-
nych klientów. Łukasz Koziana, projektant, 
mówi: – Przestrzeń kolejnych wnętrz płynnie 
się ze sobą łączy, zarówno funkcjonalnie jak 
i stylistycznie, co w połączeniu z dużą różno-
rodnością mebli i innych elementów wypo-
sażenia daje poczucie swobody i komfortu. 
Chcieliśmy, by przyroda i  jej interpretacja 
we wnętrzach stanowiły spójną całość, prze-
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lata pokazały również, że Polacy zmieniają 
swoje wakacyjne przyzwyczajenia. Sytuacja 
międzynarodowa powoduje, że takie tradycyj-
ne destynacje wakacyjne jak Egipt czy Grecja 
powoli zamieniane są na kurorty nad polskim 
Bałtykiem. Od trzech lat wzrost zainteresowa-
nia wakacjami w Polsce oscyluje na poziomie 
15-20 procent. Jeżeli Władysławowo pójdzie za 
ciosem i postawi na dalszy rozwój Hallerowa 
jako swojej strefy prestiżu, to w krótkim okre-
sie ma szansę zagospodarować ten wzrost na 
swoim terenie.  

ENGLISH

WŁADYSŁAWOWO BETS ON PRESTIGE

A long awaited change in the political approach of the 
leaders of Władysławowo is finally taking place. In 
the seaside neighbourhood – Hallerowo – impressive 
investments are being prepared, which are to turn 
this area into a prestigious sphere of the city.

The potential of Polish seaside has been rec-
ognized for years, but it was not accompanied 
by a consistent development of infrastruc-
ture. Fortunately, during the last few years, 
the city’s politicians have made a turn in the 
right direction. The city, in cooperation with 
a private investor, led to remodelling of park-
ing spaces, plans of remodelling and expand-
ing of the marina, remodelling and changing 
the surface of the road running alongside the 
beach and the realisation of a long awaited 
project – the construction of the “grey dune”, 
a  promenade running down the seashore. 
Private investors have immediately taken up 
the glove and are already starting to invest on 
a world-wide scale. One of such investments 
is a hotel designed by the architectural studio 
Iliard from Cracow, which specializes in tour-
ist industry. They are the ones who designed 
Radisson Blu in Cracow or Hotel Bristol in 
Rzeszów. Thanks to this project, there will be 
a four star hotel in Władysławowo that will live 
up to the standards of top resorts in world-re-
nowned travel destinations. It seems that the 
city has a chance for investments that will 
greatly change its character.

The currently developed Sea Star Resort 
Spa&Sport will be a part of a modern project, 
which, apart from the hotel, includes two al-
ready working apartment buildings. The in-
vestment vision has been developed by three 
experienced real estate market specialists: 
Krzysztof Sobolewski, Zygmunt Skoczke and 
Ryszard Korczak, who already have successful 
invested in numerous localizations, mostly in 
seaside resorts. Their partnership has already 
opened sales of hotel apartments through the 
condominium system, which for many years 
has been successful around the world, but is 
still relatively new in Poland. In said system in-

dividual investors buy an apartment and have 
the possibility of benefiting from the function-
ing hotel’s income. Sea Star offers them a year-
ly seven percent net income for 15 years. A large 
trump for those interested is a highly experi-
enced hotel operator, who has already proven 
his abilities in managing apartment complex-
es. The hotel guest does not feel the owner-
ship structure in any way – he values highest 
quality service that meets his needs, and this 
will cause no issues for the Sea Star. “The suc-
cess of apartment sales to investors across the 
whole country has shown a great potential of 
this place. The partnership has been preparing 
its offer for two years before the start of sales. 
Apart from project works we used this time to 
prepare operation plans for the object, based 
on preferences of our guests who have already 
stayed in other objects belonging to our re-
sort”, says Agnieszka Łuczak, hotel’s sales and 
marketing director. “We wanted to understand 
areas that will allow us to adapt the hotel’s offer 
in accordance with the market’s needs. Results 
of our analysis have bluntly showed that there 
is a lack of hotels in Władysławowo, which 
would satisfy demanding clients who expect 
supreme localization and an offer that would 
allow them to fulfil their passions.”

In our sales offer we have over 100 differ-
ent-sized rooms, connected by one price. They 
are to be equipped to meet the requirements 
of most demanding clients. The designer, Łu-
kasz Koziana, says: “The space of interiors is 
connecting flowingly, both functionally and 
stylistically, which, alongside a wide variety 
of furniture and other elements of equipment, 
gives the feeling of freedom and comfort. We 
wanted nature and its interpretation to form 
a whole, bringing the informal, loose atmo-
sphere of the seaside areas inside.”

There is much interest surrounding the 
still prepared offer on sales of the top floor 
apartments, which have wide terraces with 
a beautiful view of the sea. They will be offered 
in the Exclusive Serviced Apartments form – 
a separate section of the hotel, available only 
to apartment owners 24/7 and 365 days a year, 
with a concierge always on post.

Apart from a trusted business partner, it 
is also important for the investor to have an 
operation plan of the hotel, which will be the 
base for estimation of potential commercial 
success of his investment. The partnership’s 
plans show that Sea Star will answer the very 
natural needs of the market. This is due to 
the fact that for years now Władysławowo 
is the no.1 resort when it comes to the fre-
quency of tourist visits. This is partly due to 
great localization – the city is a natural gate 
to the Polish seaside, both from the sea as 
well as the land. It is in close proximity to the 
biggest attractions of Pomerania (Pomorze): 
picturesque beaches, seaside bicycle routes, 
marinas and windsurfing schools. The hotel 
aims to please active people, for whom there 
will be a comfortable swimming pool and spa 
centre, a centrally situated and glazed climb-
ing wall that will be visible from the corridors 
on all levels of the hotel, and, most important-
ly, precisely planned functional programme. 
Thanks to an offer dedicated to amateurs of 
sports and local recreational infrastructure it 
will also be a place that will attract clients off 
season. During the summer the hotel’s offer 
will be complemented by an activity space on 
the beach and in the park, where there will be 
windsurfing and kitesurfing schools. This is 
also where a chill-out area and spa section will 
be situated.

Therefore, the hotel has all perspectives 
to bring a full business success: a beautiful 
project, experienced investors and a good 
operation plan based on market analysis. An 
added bonus is the fact that it will be situated 
only 120m from open sea. The last two years 
have also shown that Poles are changing their 
holiday preferences. The international situa-
tion causes traditional summer destinations, 
such as Egypt or Greece, to be substituted 
with resorts on the Polish seaside. For the last 
three years interest in holidays in Poland has 
increased by around 15-20%. If Władysławowo 
keeps up the momentum and bets on devel-
opment of Hallerowo as its sphere of prestige, 
then in a short time it will have a chance to ob-
serve this growth on its own premises. 
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DLACZEGO I KIEDY POTRZEBUJĘ 
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW 
LECZENIA? 
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym 
rodzajem ubezpieczenia. Choroba może przytrafić się 
również za granicą, gdzie koszty leczenia czy samego 
transportu do Polski mogą zdecydowanie przekroczyć 
nasze własne możliwości finansowe. Zatem kwestia 
ubezpieczenia podróży wydaje się czymś oczywistym. 
Sprawdźmy zatem, czy sumy ubezpieczeniowe (głów-
nie KL) w pakiecie organizatora są wystarczająco wy-
sokie w kraju, do którego wyjeżdżamy. Być może ist-
nieje konieczność doubezpieczenia, tak aby zapewnić 
sobie poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży.

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż długoter-
minowo oraz oczekują pełnej ochrony w trakcie reali-
zacji wyjazdu. Już w trakcie planowania swojej podróży 
powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu. Jeszcze przed 
wyjazdem może zdarzyć się nieprzewidziana sytuacja, 
która uniemożliwi wyjazd, a z tytułu odwołania podró-
ży powstaną spore koszty.

Już przy rezerwacji wycieczki warto zagwaranto-
wać sobie ochronę ubezpieczeniową, tak aby mogła 
ona zadziałać tuż po naszym wyjściu z biura. Takim 
produktem jest ubezpieczenie odwołania lub/i odwo-
łania i  przerwania podróży, które chroni nas już od 
momentu zakupu polisy i  opłacenia pełnej składki 
na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 
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Wśród przyczyn rezygnacji wymienić można nagłe za-
chorowanie poświadczone zaświadczeniem lekarskim 
o przeciwwskazaniach do podróży, bez wymaganej ho-
spitalizacji. Akceptowane są także inne zdarzenia lo-
sowe, które mogą się pojawić w czasie pomiędzy wyku-
pieniem a realizacją wyjazdu. Do osób ryzyka wliczają 
się również członkowie rodziny lub ich opiekunowie 
nieuczestniczący w wyjeździe, w tym teściowie, wnu-
ki, konkubenci czy rodzeństwo i  inni. Dodatkowym 
atutem jest możliwość anulacji polisy przed rozpoczę-
ciem wyjazdu, w przypadku odwołania podróży przez 
organizatora oraz jeżeli Klient zmieni cel podróży i dla 
nowej zostanie zawarte nowe ubezpieczenie.  

ENGLISH

RECIPE FOR A SUCCESSFUL JOURNEY

We are sitting comfortably at the airport or on a plane on 
our way to longed-for, deserved holidays. Have we done 
everything to guarantee ourselves a safe holiday? Although 
we cannot decide about the weather, we can decide about the 
insurance type.

WHY AND WHEN DO I NEED 
MEDICAL EXPENSES INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most important type 
of insurance. Illness may befall also abroad where the 
costs of treatment or transport to Poland might greatly 
overcome our own financial possibilities. So the case of 
travel insurance seems to be something obvious. Let’s 
check whether the sum insured (mostly medical ex-
penses) in the organizer’s package are high enough in 
the country we are going to. Maybe there is a need for 
supplemental insurance in order to provide yourself 
with travel safety.

FOR WHOM?
For everyone who plan their travel long-term and they 
expect full protection when realizing a trip. We should 
think about insurance while planning our travel. An 
unexpected situation which will cause us not to go may 
happen before we leave, and cancelling the journey 
may bring large costs.

It is good to provide yourself with the insurance cov-
er when booking a trip, so it could come into force when 
we leave the agency. Cancellation cover or cancellation 
and/or interruption cover are the products which pro-
tect us from the moment of purchasing the insurance 
and paying a premium in case of fortuitous events. As 
the purpose of a cancellation you can state, for exam-
ple, a sudden illness certified with a medical certificate 
on travel contraindications without hospitalization re-
quired. Other fortuitous events which may occur be-
tween buying the insurance and realizing the travel are 
also accepted. A risk group consists also of family mem-
bers or their guardians who do not take part in a trip, in-
cluding in-laws, grandchildren, unmarried partners or 
siblings and others. The next advantage is a possibility 
to cancel the insurance before the trip if the organizer 
cancels it and if the Customer changes the destination 
and a new insurance will be arranged for it.  

L U D Z I E  /  P E O P L E

SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, 
W DRODZE NA UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY 
ZROBILIŚMY WSZYSTKO, ABY ZAGWARANTOWAĆ SOBIE 
BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ POGODĘ NIE MAMY 
WPŁYWU, TO NA KOMFORT UBEZPIECZENIA OWSZEM.
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MAM NA IMIĘ 

GEORGE 
ODC. 6

ałe lotnisko w Krakowie. Mam le-
cieć do Wiednia, krótki lot. Małym 
samolotem. Wszystko małe i krót-

kie. A  jednak utknąłem, właśnie tu. Mgła 
zawisła nad Krakowem i nie wiadomo, kie-
dy przejdzie. Lot został odwołany po dwóch 
godzinach oczekiwania. Nie ma sensu lecieć 
następnym, nawet jeśli mgła opadnie. Moje 
spotkanie w Wiedniu jest już nieaktualne, 
straciłem szansę na bardzo dobre kontakty. 
Być może bezpowrotnie. Cóż, czasami nic 
nie można poradzić, trzeba się poddać. Z po-
wodu jakiejś głupiej mgły! Cała technologia, 
pieniądze, karty VIP, kontakty – nic ci nie po-
może… Mgła. Musisz się przyznać do bezrad-
ności i zatrzymać przed znakiem STOP. Nie 
lubię tego. Nie potrafię odpuścić. W pierwszej 
chwili czuję gniew, czuję jak wiruje od żołąd-
ka po gardło i uderza do głowy. Potem pustka, 

otępienie, aż w pewnym momencie, ku moje-
mu całkowitemu zaskoczeniu zjawia się ulga. 
Jak nagła śmierć. I zaczynam być wdzięczny 
tej mgle. Nic nie muszę, a raczej muszę NIE 
MÓC. Cokolwiek się nie zawali tam, w Wied-
niu, ja jestem tu, w  Krakowie, całkowicie 
uziemiony. Nielot. I mam czas, z którym nie 
wiem, co począć. W końcu wsiadam do tak-
sówki, jadę z powrotem do centrum. Kraków 
we mgle – klasyka gatunku. Dopada mnie od 
razu krakowski spleen i oczywiście piosenka 
Maanamu. Coś słodkiego i zdradliwego jest 
w zwolnionym tempie Krakowa. Już wiem, że 
nie będę spał w hotelu. Zadzwoniłem do pew-
nej osoby, która kiedyś była dla mnie bardzo 
ważna. Kraków i ta osoba, to jakby wejść do 
fotografii sprzed lat. Kupię po drodze czer-
wone wino, jak kiedyś. Ona będzie w swoim 
japońskim szlafroku i z czerwoną szminką 
na ustach. Otworzy drzwi z  tym gorzkim 
uśmiechem na twarzy, który mruży jej oczy. 
Jest moją przyjaciółką i kochanką. Przez lata 
niezmiennie i  dziwnie młoda. Niczego nie 
oczekuje, o nic nie pyta, ale chętnie słucha. 
Lubi się śmiać. To ją kochałbym najbardziej, 
gdybym tylko się nie bał. Właśnie dlatego, że 
ona niczego ode mnie nie chce, czuję, że od-
dałbym się jej całkowicie i bezgranicznie. Po 
prostu nie mogłem tego zrobić, umarłbym 
ze strachu. Wciąż trzymam się na baczno-
ści przed nią, ale czasem pozwalam sobie na 
ryzyko spotkania. To przez tę mgłę. To przez 
nią to wino, ten szlafrok, te usta czerwone. 
Otwiera. Serce mi wali. Podaję jej wino, ona 
zaprasza do środka. Serce wali mi w piersiach 
jak szczeniakowi, a jednak udaję spokój i luz. 
Śmiejemy się z moich głupich żartów. Myślę 
tylko o tym, żeby jej dotknąć, żeby już móc ca-
łować, odgarnąć jej włosy z czoła. Otwieram 
butelkę, ona nalewa wino do wielkich kie-
liszków. Upija, widzę, że jej smakuje. Zresztą 
znam jej gust. Chodź tu do mnie, maleńka! 

M

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 6

A small airport in Cracow. I’m going to Vi-
enna, a  short flight. A  small plane. Every-
thing is small and short. And still, I’m stuck, 
right here. The fog has lain over Cracow and 
no one knows when it clears. The flight was 
cancelled, after I’d been waiting 2 hours for 
it. It’s no use taking the next one, even if the 
fog disperses. My meeting in Vienna is off, 
I  lost a  chance for some really good con-
nections. Perhaps, I  lost it for good. Well, 
sometimes there is nothing to do but to give 
up. Because of the stupid fog! Technology, 
money, VIP cards, connections – nothing 
will help you... The fog. You have to admit 
helplessness and stop before the STOP sign. 
I don’t like it. I can’t let go. At first, I feel an-
ger, swirling from my stomach to my throat, 
going to my head. Then emptiness, torpor, 
and then, to my surprise, relief. Like a sud-
den death. I begin to be grateful to the fog. 
I don’t have to do anything, or rather I have 
to “do nothing”. Whatever happens in Vi-
enna, I’m here, in Cracow, totally ground-
ed. Flight-not. And I have time, with which 
I don’t know what to do. In the end, I get into 
a cab, I go back to the centre of the city. Cra-
cow covered in the fog – a classic. Cracowi-
an blues gets me with the song by Maanam. 
There is something sweet and treacherous 
in the slow pace of Cracow. I already know 
that I won’t stay in a hotel. I called someone 
who used to be important to me once. Cra-
cow and this someone – it is as if I came into 
an old photograph. I will buy red wine on 
my way, as I used to. She will wear her Japa-
nese dressing gown and red lipstick. She will 
open the door with a dry smile on her face, 
narrowing her eyes. She is my friend and my 
lover. Unchangeably and strangely young 
over the years. She doesn’t want anything, 
she doesn’t ask any questions, but listens 
willingly. She likes laughing. It is her I would 
love the most if I  wasn’t afraid. Because 
she doesn’t want anything from me, I  feel 
I would give myself completely to her. I just 
couldn’t do it, I would have died out of fear. 
I’m still wary when I’m with her, but some-
times I  let myself take the risk and meet 
her. It’s because of the fog. All because of it 
– the wine, the dressing gown, the red lips. 
She opens the door. My heart is pounding. 
I hand her the wine, she asks me in. With the 
heart pounding in my chest, I still pretend 
to be at ease. We laugh at my stupid jokes. 
I just think to touch her, to kiss her at last, 
to brush her hair off her forehead. I open the 
bottle, she pours the wine to large glasses. 
She sips a little, I can see she likes it. Be-
sides, I know her taste. Come to me, babe! ZD
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KATARZYNA  
WARNKE
 
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została 
zaangażowana do Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyreżyserowała swój tekst 
„Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu” 
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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CZARY 
MISTRZA 
MIKAELA



kiennice w internacie były duże, drew-
niane, stare. Zimą uszczelnialiśmy je 
watą i czym się dało, bo wiało. Ponoć 

konserwator zabytków nie zezwalał na wy-
mianę. Na szerokich i grubych parapetach 
zazwyczaj stały stosy książek, które 1 wrze-
śnia wydawały nam się potrzebne, a których 
przydatność okazywała się wątpliwa z bie-
giem czasu. 

Wtedy, na początku czerwca, z jakiegoś 
powodu na parapecie nie stało nic. Było cicho. 
Jedni przygotowywali się do matury, inni po-
szli grać w piłkę. Ja siedziałem na parapecie 
w otwartym oknie i cieszyłem się tym, że nad-
chodzi koniec roku szkolnego, że mogę już 
w końcu wyluzować. Na uszach miałem słu-
chawki z blaszanym pręcikiem. Obok mnie 
leżał discman, dostałem go na 18 urodziny. 
Dziwne, że już w zasadzie nikt nie pamięta 
o takich urządzeniach. W discmanie kręciła 
się płyta, którą nagrał mi kolega. Siedziałem 
więc w oknie i odsłuchiwałem zupełnie nowe 
dla mnie zespoły i albumy. To moja ulubiona 
forma relaksu.

Grzmot.
W pierwszej chwili nie wiedziałem, czy 

to w słuchawkach, czy na dworze, ale niebo 
momentalnie pociemniało i zaczęło wściekle 
zrzucać z siebie litry wody. Nagle, na począt-
ku czerwca, przyszła jesień. Nie zamknąłem 
okna, przesunąłem się jedynie na parapecie 
kilka centymetrów w głąb pokoju. Nie mo-
głem zostawić burzy samej sobie, bo razem 

z pierwszym grzmotem w moich słuchawkach 
jakiś smutny, delikatny, męski głos zaczął 
śpiewać o twarzy w oknie. „Windowpane”, tak 
nazywał się ten utwór. Głos śpiewał tęsknie 
przy wtórze gitary akustycznej i pulsującego 
leniwie basu. Nagle burza i muzyka stały się 
jednością. Jedno nie mogło istnieć bez dru-
giego. A ja siedziałem pomiędzy nimi i też 
poczułem, że jestem we właściwym miejscu. 
Między smutkiem a szaleństwem, ale spokoj-
ny. Pogodzony ze wszystkim i przyjmujący to 
co przyjdzie z rezygnacją i akceptacją.

Spojrzałem na discmana – album nazywał 
się „Damnation”. Nagrał go zespół Opeth, któ-
rym dyryguje muzyczny geniusz nazywający 
się Mikael Akerfeldt. Niech was nie zmyli to, 
że Mikael i jego koledzy na co dzień grają me-
tal. „Damnation” jest albumem metalowym 
jedynie poprzez natężenie kłębiących się na 
nim emocji. To dzieło jedyne w swoim rodza-
ju – 8 zwiewnych ballad, które przeszywają 
do kości, niczym pierwsze zimne jesienne 
noce po upojnym i jasnym lecie. I to wszystko 
skomponowane i nagrane przez kwartet, bo 
Opeth wtedy składał się z czterech członków, 
z towarzyszeniem Stevena Wilsona znanego 
m.in. z Porcupine Tree.

Jak tylko skończyła się płyta do internatu 
powrócili z boiska moi koledzy. Byli mokrzy 
od deszczu, ale było im z tym dobrze, bo faj-
nie zmoknąć w ciepły dzień i w dobrym to-
warzystwie.

Burza trwała jakąś godzinę. Wypogodzi-
ło się momentalnie, jakby wbrew zaklęciom, 
które rzucał Akerfeldt. Jego czary były za sła-
be, żeby oddziaływać na Matkę Naturę, ale ja 
poddałem się bez walki. Wciąż lubię burze. 

ENGLISH

THE SPELL OF MAESTRO MIKAEL

In the hall of residence, shutters were large, 
wooden, and old. In the winter, we sealed them 
with cotton wool and anything we had, becau-
se of the wind. Apparently, the preservationist 
had not agreed to replace them. On broad and 
thick window-sills, books piled up; on 1 Sep-
tember they seemed necessary, but over time, 

we started to doubt their usefulness. 
Then, at the beginning of June, for some 

reason, nothing was happening on the win-
dow-sill. It was quiet. Some students were 
preparing for their A levels, some went out to 
play football. I was sitting on the window-sill, 
by an open window, and looking forward to 
the end of the school year – I could chill out at 
last. I had headphones with a thin metal strip 
on. Next to me, there was a CD player which 
I had got for my 18th birthday. It is strange 
that nobody remembers such devices these 
days. A CD that my friend burnt for me was 
spinning in the CD player. So, I was sitting 
by the window and listening to bands and al-
bums which were brand new to me. This is my 
favourite way to relax.

A thunder.
At first, I did not know whether it was in 

the headphones or outside, but the sky sud-
denly went black and the rain started to 
pour heavily. All of a sudden, at the begin-
ning of June, autumn came. I did not close 
the window; still on the window-sill, I only 
retreated inside a  little. I  could not leave 
the storm to itself, as together with the first 
thunder, in my headphones, a sad and gen-
tle male voice started to sing about a face in 
the window. The title of the song was “Win-
dowpane”. The voice was singing longingly 
with the accompaniment of acoustic guitar 
and bass pulsing lazily. Suddenly, the storm 
and the music became one. One could not 
exist without the other. And I  was sitting 
in between and I felt that I am at the right 
place. Between misery and madness, but 
calm. In peace with everything, resigning 
myself to everything that comes. 

I  looked at the CD player – the album 
was called “Damnation”. It was recorded by 
Opeth, a band conducted by a genius musi-
cian – Mikael Akerfeldt. Do not be misled by 
the fact that Mikael and his friends usually 
play metal music. “Damnation” is a metal al-
bum only owing to the intensity of emotions 
it conveys. It is a masterpiece in its own right 
– 8 tender ballads, piercing the bones like first 
cold autumn nights after a mild and bright su-
mmer. And all that composed and recorded by 
a quartet, because then, Opeth had four mem-
bers, accompanied by Steven Wilson known 
from e.g. the band Porcupine Tree.

As soon as the album finished, my friends 
came back to the hall. They were all soaking 
wet, but they were fine, because it was cool 
to get wet on a  warm day and in a  good 
company.

The storm lasted for about an hour. The 
sky cleared immediately as if against the 
spells of Akerfeldt. His spell was not powerful 
enough to affect Mother Nature, but I did not 
give up without a fight. I still like storms. 

O
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Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym pierwszym 
również na blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa w chórze. 
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech 
to zostanie między nami.
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W E  W Ł A Ś C I W Y M  M I E J S C U. 
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DYREKTOR ARTYSTYCZNA LADIES' JAZZ FESTIVAL 
2016 TO JEDNA Z NAJJAŚNIEJSZYCH GWIAZD 
ŚWIATOWEGO JAZZU. O TYM, CZY JAZZ DZIELI SIĘ NA 
MĘSKI I KOBIECY I O CIĘŻKIEJ DRODZE NA SZCZYT 
OPOWIADA FASCYNUJĄCA URSZULA DUDZIAK.
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

SPROSTAĆ
ZADANIU 



wego Jorku. To miasto jest jak państwo! Bar-
dzo dużo mu zawdzięczam, dzięki niemu się 
zmieniłam. Miałam już predyspozycje do tego, 
żeby mieć zdrowe podejście do życia, do ludzi 
– nigdy nie byłam nieufna. Miałam za to kom-
pleksy. Jak przyjechałam do Nowego Jorku, to 
się tych kompleksów pozbyłam. Radość życia, 
dobre podejście do ludzi, wiara w siebie – tego 
wszystkiego nauczyłam się właśnie w Stanach.

Amerykańscy muzycy zdają się w ogóle nie 
patrzeć w przeszłość. Prą do przodu.
To jest bardzo mądre, ale i praktyczne. Spoj-
rzeć w tył, ewentualnie czegoś się nauczyć 
– bardzo dobrze. Ale rozmyślać, obwiniać 
siebie i innych – nie. Amerykanie mają to, 
o czym pani mówi, żyją dniem dzisiejszym 
i planują przyszłość.

Emanuje pani pozytywnym nastawieniem 
do życia. Ale jakaś malkontentka mogłaby 
powiedzieć: „No tak, ale ona osiągnęła tak 
dużo, bo ma talent”.
A kto powiedział, że ona tego nie ma? Jeżeli 
tak myślimy, to tutaj jest pies pogrzebany. 
„Ona ma to, to, to, a ja nie mam”. Ja mówię, 
że każdy ma talent. A  niewykorzystanie 
swojego potencjału jest groźne. Będziecie 
chorzy! Nie ma nic gorszego jak powiedzieć: 
„Ja już tak mam, ja mam takie geny”. Przeko-
nałam się o tym na sobie. Była taka sytuacja, 
że zamknęłam się ze swoimi instrumentami 
elektronicznymi na strychu. Byłam tak za-
kochana w tej elektronice, że po dziesięciu 
dniach siedzenia tam okazało się, że mam: 
skomponowane dziesięć utworów, zaaranżo-
wane wszystkie utwory, zapamiętane wszyst-
kie głosy. Okazało się, że elektronika to mały 
pikuś. Przedtem? „Nie umiem komponować, 
nie umiem aranżować, mam dziurawą pa-
mięć, jestem patałachem elektroniki”. Co 
się stało? Zapomniałam o swoich ogranicze-
niach. Ograniczenia prześladują nas całe ży-
cie. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że to nie my, 
że jesteśmy oblepieni takim francowatym 
pancerzem, okaże się, że mamy talent i wy-
bieramy drogę, która nas spełnia.

Kobiety w jazzie mają trudniej niż 
mężczyźni?
Przede wszystkim jazz jest zdominowany 
przez mężczyzn, co do tego nie mam żadnych 
wątpliwości. Aczkolwiek widzę, że symbioza 
płci jest potrzebna. Mamy dużo jazzowych 
wokalistek, ale niewiele instrumentalistek. 
One są, ale nie tak wyeksponowane, jak po-
winny być. Wokalistki mają zespół, który na 
ogół składa się z mężczyzn. Uważam, że to 
niesłuszne. Bardzo podoba mi się to, co po-
wiedział Urbaniak: „Bóg wymyślił muzykę, 
a ludzie zaczęli ją szufladkować”. Uważam, że 
bardzo dobrze, że jest Ladies' Jazz Festival, 
już jedenasta edycja, i że pozwala on wypły-
nąć – nie tylko wokalistkom, ale również 
instrumentalistkom.

Coś jak parytety w jazzie?
(śmiech) Tak jest, zgadza się.
Z instrumentalistek w jazzie mamy Esperan-
zę Spalding, która jest gwiazdą.

Ona jest multiinstrumentalistką, osobą 
gruntownie wykształconą muzycznie. Do 
tego jest wokalistką, kompozytorką i aran-
żerką. Młoda, bardzo twórcza. Powinna być 
guiding light, gwiazdą przewodnią dla wszyst-
kich kobiet, które kochają jazz. Podobnie w tej 
roli sprawdza się wielka przyjaciółka Ladies' 
Jazz Festival, Candy Dulfer.

Czym kobiety ubogacają jazz?
Przede wszystkim mamy inną energię. Mamy 
w sobie coś kojącego. Ale możemy też pójść 
za ciosem i zagrać ostro. Uważam, że w tej 
materii jest duże pole do popisu i możemy 
przekazać tę kojącą energię światu, który jest 
znerwicowany.

Życie w Stanach nauczyło panią 
pragmatyzmu? Wishful thinking, idziemy 
do przodu, nie patrzymy w przeszłość? Czy 
może pozostała w pani słowiańska nuta 
sentymentalizmu?
Bardzo często jeżdżę do Stanów Zjednoczo-
nych, a właściwie do Nowego Jorku. Mówi się, 
że Stany Zjednoczone leżą na Zachód od No-

S P R O S T A Ć  Z A D A N I U

Jest pani dziś postrzegana jako kobieta 
sukcesu. Ciężko było osiągnąć ten status?
Jedyną trudnością, jaką napotkałam pod-
czas tej mojej fantastycznej przygody z mu-
zyką, było to, żeby sprostać zadaniom. 
Kiedy coś mi się udawało, strasznie się tym 
stresowałam. Tak było, gdy na samym po-
czątku amerykański magazyn „Downbeat” 
typował mnie na czołowe pozycje Myślałam 
sobie: „Jak to? Przecież ja dopiero zaczy-
nam”. Moja skromność była niezwykła, 
taka typowo polska. Zawsze jednak miałam 
szczęście do ludzi, którzy nie tyle mi poma-
gali, co pchali mnie do przodu. Sama nigdy 
nie rozpychałam się, nie walczyłam o coś. 
Moja jedyna walka to właśnie sprostanie po-
wierzonemu mi zadaniu. Jeśli miałam przed 
sobą muzykę, którą ukochałam, to musiała 
być ona zaśpiewana perfect. Przede wszyst-
kim musiałam zadowolić samą siebie. Oczy-
wiście potem przekładało się to na zadowo-
lenie publiczności.

Moja droga zaczęła się, gdy miałam cztery 
lata i dostałam na święta akordeon. Zaczęłam 
na nim grać kolędy ze słuchu i wtedy tatuś 
powiedział do mamy: „Gołąbeczku, chyba 
mamy zdolną córkę”. Potem szkoła muzycz-
na. Potem, gdy miałam czternaście lat, mój 
brat powiedział: „Teraz słuchamy jazzu”. 
Zakochałam się w tej muzyce. Gdy miałam 
lat szesnaście, do Zielonej Góry, gdzie się 
wychowywałam, przyjechał Krzysztof Kome-
da. Zaprosił mnie do Warszawy. Przesłuchał 
mnie, stwierdził, że dobrze śpiewam. Potem 
spotkałam Michała Urbaniaka, pod którego 
skrzydłami się rozwijałam. W '73 roku poje-
chaliśmy do Ameryki. Byłam bezpieczna. Na-
tomiast potem, gdy się rozstaliśmy, miałam 
następny etap w moim życiu, który polegał 
na tym, by utrzymać to, na co razem z nim 
pracowałam. Bo tak naprawdę jedyna rzecz, 
która mnie interesowała przez całe życie, to 
była muzyka.

Po rozstaniu z Michałem Urbaniakiem 
musiała pani odnaleźć się na nowo.
Zdecydowanie. Zrobiłam niesamowitą woltę, 
taki „myk”, jak ja to nazywam. Oczywiście to 
trwało, nie stało się nagle. Całe to przeobra-
żenie i decyzja, że biorę wszystko w swoje 
ręce, było niezwykle trudne, bardzo niebez-
pieczne, jak mi się wtedy wydawało, ale jed-
nocześnie bardzo pociągające. Nagle byłam 
niezależna: mogłam wybierać menagerów, 
muzyków, czego wcześniej nie robiłam. To 
była dla mnie czarna magia! To, że sama wy-
chowałam dzieci i jednocześnie poprowadzi-
łam swoją karierę w takim fajnym, zdrowym 
kierunku, sprawia, że nabieram szacunku dla 
samej siebie. Teraz wiem, że mam niezwykłą 
siłę i nic mnie w życiu nie złamie, ale wcze-
śniej nie byłam tego pewna.

PR Z E DE  WS Z YS T K I M 
M A M Y  I N N Ą  E N E RGI Ę. 
M A M Y  W   S OB I E  C O Ś 
KOJĄC E G O.  A L E  MOŻ E M Y 
T E Ż  P ÓJ Ś Ć  Z A  C IO S E M 
I   Z AGR AĆ  O S T RO.



A czy artystce lepiej żyć z artystą, czy mężczyzną 
z innej bajki?
(śmiech) Dobre pytanie. Więc tak: ja mam teraz nowy 
związek. Jestem zakochana, zaręczona. Jest to człowiek 
z zupełnie innej bajki, to kapitan żeglugi wielkiej. Przed-
tem byłam związana tylko i wyłącznie z artystami. Zupeł-
nie inny wymiar. Nie mogę powiedzieć, co ja wolę. Na dzień 
dzisiejszy za parę miesięcy skończę 73 lata. Podobno od 65 
zaczyna się starość. Ja absolutnie nie czuję się stara ani wy-
palona. Kochana, ja się dopiero rozkręcam! Ja to mówię ko-
bietom – starszym, w moim wieku, młodszym. Można tak 
jak ja, tylko najważniejszy jest stan umysłu. Artyści: bardzo 
twórczy, ale z nimi zawsze byłam jak niebo i piekło. Teraz 
mam związek pod tytułem „ulga”. Jest z innego świata, ale 
kocha muzykę. Razem gramy w brydża, w tenisa. Jesteśmy 
harmonią. Absolutnie nie brakuje mi zwariowanego arty-
sty. Mam to już za sobą, wielu pięknych rzeczy się nauczy-
łam, a teraz jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.

Ale znajdujecie wspólny język?
Oczywiście! On zna nuty, bo, jak się okazało, grał kiedyś 
na klarnecie. Nie jest czynnym muzykiem, bo wybrał mo-
rze. Całe życie pływał, a teraz dopłynął do portu przezna-
czenia i dryfujemy razem.

Zakończmy na Ladies' Jazz. Na czyj występ w tym roku 
czeka pani szczególnie?
Mam wielki sentyment do zespołu The New York Voices. 
Zresztą znam ich bardzo dobrze – występowaliśmy razem 
w Nowym Jorku w fantastycznym projekcie „Bending To-
ward the Light” w latach 90. Zawsze mi się podobali. Po-
trafią zaśpiewać wszystko: muzykę klasyczną, blues, jazz, 
świetnie improwizują. Czekam na nich. Ale też na Stacey 
Kent.W zeszłym roku byłam na jej koncercie i wyszłam 
stamtąd rozanielona. W tym roku Stacey przygotowała 
specjalnie na Ladies' Jazz Festival oryginalny, nigdzie nie-
prezentowany program pełen brazyliady i bossa novy. Do 
tego będziemy gościć nigdy niekoncertujących w Trójmie-
ście i z jedynym tegorocznym koncertem w Polsce francu-
skie Paris Combo, a wszyscy przecież wiemy, jak ciekawy 
mix tworzy amerykański jazz z francuską chanson.

Będę jeszcze wspaniałe artystki w przestrzeni miej-
skiej Gdyni: całe miasto i letnicy będą mieli okazję po-
dziwiać ich umiejętności i talent na świeżym powietrzu 
w kontekście spraw miejskich. Cała Gdynia będzie żyła 
jazzem, tętniła muzyką.
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Pojawi się pani na scenie tak jak w zeszłym roku?
Bardzo możliwe. Będę cały czas czuwać! Rozmawia-
łam już z Anią Serafińską, która dla naszego festiwalu 
będzie robić projekt ze swoją babcią, Carmen Moreno. 
Carmen w lipcu skończy 90 lat. Gdynia ma 90 lat, więc 
to będzie niesamowity koncert. Może przemknę i  ra-
zem się zabawimy. 

Ladies' Jazz Festival to jedyne tego typu przedsięwzięcie 
na świecie, składające tak otwarcie hołd kobietom jazzu 
i muzyki w ogóle. Tegoroczna edycja festiwalu, który 
odbywać się będzie w Gdyni w dniach 8-25 lipca, jest 
szczególna: po raz pierwszy w Polsce wystąpi Rumer, na 
jedynych koncertach w tym roku w kraju będą dawno 
niesłyszani i nieoglądani Paris Combo i New York Voices, 
a Stacey Kent przedstawi przygotowany specjalnie na tę 
okazję swój własny brazylijski program. 

ENGLISH

BE UP TO THE TASK

Art director of the Ladies’ Jazz Festival 2016 is one of the 
brightest stars of jazz in the world. Fascinating Urszula Dudziak 
tells us if jazz divides into female and male, and about a difficult 
way to the top.

You are considered a successful woman. Was it hard to 
achieve this status?
The only difficulty I met during my fascinating music 
adventure was being up to the tasks. When I succeeded 
in something, I was very stressed. It was like that when 
in the beginning the American “Downbeat” magazine 
bet on me to achieve the top. I thought: “How could it 
be? I am just starting.” My modesty was extraordinary, 
typically Polish. However, I have always had luck with 
people who not quite helped me, but they pushed me for-
ward. I have never jostled, I haven’t fought for anything. 
My only fight was to be up to the task. If I had the music 
I loved before me, it had to be sung perfectly. First of all, 
I had to satisfy myself. Of course, later it translated to the 
audience’s satisfaction.

My way began when I  was four and I  got an accor-
dion for Christmas. I started playing carols by ear and 
then my daddy said to my mum: “Honey, I think we have 
a talented daughter”. Then a music school. Then, when 
I was fourteen, my brother said: “Now we are listening 
to jazz”. I fell in love with this music. When I was sixteen 
Krzysztof Komeda arrived to Zielona Góra, where I grew 
up. He invited me to Warsaw. He rehearsed me and said 
that I sang well. Later I met Michał Urbaniak and I was 
developing under his wing. We went to America in 1973. 
I was safe. But later, when we fell out, I had the next stage 
in my life which was about keeping what I had worked on 
with him. Because to be honest the only thing which in-
terested me in life was music.

After breakup with Michał Urbaniak you had to find 
yourself again.
Definitely. I made an amazing flip-flop, a “myk” as I call 
this. Of course it took some time, it didn’t happen sud-
denly. The whole transformation and the decision that 
I’d take everything in my own hands was extraordi-
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P OD OB NO  OD  65 
Z AC Z Y N A  S I Ę  S TA RO Ś Ć. 
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narily difficult, very dangerous, as I used to 
think in that time, but at the same time very 
appealing. Suddenly, I  became indepen-
dent: I could choose managers, musicians; 
I didn’t do that before. It was a black box to 
me! Raising children alone and leading my 
career in such a nice, healthy direction has 
made me gain self-respect. Now I know that 
I have amazing strength and nothing in life 
can break me, but earlier I wasn’t really sure 
about it.

Do women find it harder in jazz than men?
First of all, jazz is dominated by men, I have 
no doubts about it. However, I see that the 
symbiosis of sexes is necessary. We have lots 
of female jazz vocalists, but not many instru-
mentalists. They exist, but they are not ex-
posed as much as they should be. Vocalists 
usually have a band which consists of men. 
I think it is wrong. I love what Urbaniak once 
said: “God created music, people divided it 
into categories”. I think it’s very good that 
there is the Ladies’ Jazz Festival, the 11th 
edition already, and that it makes it possible 
to show up not only for vocalists, but also for 
instrumentalists.

Something like equality in jazz?
(Laughs) Yes, that’s right.

Esperanza Spalding is a jazz 
instrumentalist who is a star.
She is a multi-instrumentalist, someone who 
is profoundly educated in music. In addition to 
this, she is a vocalist, composer, and arranger. 
Young, very creative. She should be a guiding 
light, a leading star for all women who love 
jazz. Candy Dulfer, a great friend of the Ladies’ 
Jazz Festival, does really well in this role.

What do women enrich jazz with?
Primarily, we have another energy. We have 
something soothing in ourselves. But we can 
also keep up the momentum and play hard. 
I think there is much to do in this matter and 
we can give this soothing energy to the world, 
which is neurotic.

Has the life in the USA taught you 
pragmatism? Wishful thinking, we are going 
forward, don’t look behind? Or maybe a Slavic 
note of sentimentalism has stayed in you?
I go to the United States very often, actually to 
New York. It is said that the United States are 

west of New York. This city is like a country! 
I owe very much to it, I have changed thanks 
to it. I had already had predispositions to have 
a  healthy attitude towards life, towards peo-
ple: I have never been distrustful. But I used to 
have complexes. When I arrived in New York, 
I got rid of those complexes. Joy of life, good 
attitude towards people, faith in myself: those 
are the things which I learned in the States.

American musicians seem not to look 
back. They are thrusting forward.
It is very smart, but also practical. It’s very 
good to look back, maybe learn something. 
But to overthink, blame yourself and the oth-
ers: it is not. Americans have something what 
you are talking about, they live in today and 
they plan the future.

You beam with the positive attitude 
towards life. But some malcontent could 
say: “Yes, she has achieved a lot, because 
she’s got talent”.
And who said they haven’t? If we think in 
this way, that’s where the shoe pinches. “She 
has this, that, that, and I don’t”. I say every-
one’s got talent. And not using one’s poten-
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tial is dangerous. You will be sick! There is 
nothing worse than to say: “I am like that, 
I have such genes.” I learned it myself. There 
was a situation when I closed myself in the at-
tic with the instruments. I was so in love with 
this electronics that after ten days of sitting 
there it turned out that I had: ten pieces com-
posed, all arranged, all voices remembered. 
It turned out that electronics is a trifle. And 
before? “I  can’t compose, I  can’t arrange, 
I have holes in my memory, I’m a blumber in 
electronics”. What happened? I forgot about 
my limits. Limits hound us the whole life. 
If we realise that this is not us, that we are 
coated with such a sucking mail, it will turn 
out we have a talent and we choose a way on 
which we fulfil.

Is it better for a female artist to live with 
an artist or with a man from another 
planet?
(Laughs) Good question. So I’m like this: 
I have a new relationship now. I’m in love, 
engaged. He’s a man from another planet, 
he’s a master mariner. Before, I was with the 
artists only. It’s another dimension. I can’t 
tell what I prefer. As for today, I will be 73 
in a few months. Some say antiquity starts 
at 65. I feel neither old, nor arid. My Dear, 
I’m just getting started! I keep telling this to 
women who are older, younger, in my age. 
You can be like me, state of mind is the most 
important thing. Artists: very creative, but 
with them I was like heaven and hell. Now 
I have a relationship entitled “relief”. He is 
from another planet but he loves music. We 
play bridge or tennis together. We are a har-
mony. I absolutely don’t miss a crazy artist. 
This is behind me, I  have learned a  lot of 
beautiful things, and now I am the happiest 
person on Earth.

But you find common ground?
Of course! He knows notes because, as it 
turned out, he used to play the clarinet. He 
is not an active music because he has chosen 
the sea. He has sailed the whole life and now 
he has reached his destination harbour and 
we are drifting together.

Let’s end with the Ladies’ Jazz Festival. 
Whose performance are you most looking 
forward to?
I  have a  big sentiment for The New York 
Voices. Actually, I know them very well, we 
performed in New York City together in the 
fantastic project “Bending Toward the Light” 
in the 90s. I have always liked them. They 
can sing anything: classical music, blues, 
jazz, they improvise brilliantly. I’m waiting 
for them. But also for Stacey Kent. I was to 
her concert last year and I got out delighted. 
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This year Stacey prepared the original pro-
gramme, which was not presented anywhere, 
full of brasiliada and bossa nova, specifically 
for the Ladies’ Jazz Festival. In addition to 
that, we will host French Paris Combo who 
have never performed in Tricity and this will 
be their only concert in Poland this year, and 
we all know what an interesting mix does jazz 
make with the French chanson.

Excellent artists will perform in the urban 
space of Gdynia: the whole city and tourists 
will be able to admire their skills and talent in 
open air in the context of city affairs. Whole 
Gdynia will live with jazz, pulse with music.

Will you appear on stage like last year?
It’s very probable. I will keep guard! I have 
already talked to Ania Serafińska who will 

be making a project for our festival together 
with her grandma, Carmen Moreno. Carmen 
will be 90 in July. Gdynia is 90 so it will be an 
amazing concert. Maybe I’ll flash by and we 
will have some fun together.

The Ladies’ Jazz Festival is the only project 
of such kind in the whole world, paying such 
an open tribute to the women of jazz and 
music in general. This year’s edition which 
will take place in Gdynia between 8 and 25 
July is special: Rumer will perform for the 
first time in Poland, exclusive concerts will 
be given by Paris Combo and New York Voic-
es, who were not heard nor seen for a long 
time, and Stacey Kent will present her own 
Brazilian programme prepared specifical-
ly for this occasion. 





Widziałem Finntroll na żywo, więc wiem, jak dobre 
koncerty gracie. Ale wielu nie miało tej okazji. Czy 
słuchacze, którzy na co dzień nie interesują się 
muzyką metalową są w stanie dobrze się bawić na 
koncercie Finntroll?
Finntroll rzecz jasna zawsze był metalowym zespołem, 
ale też zawsze staraliśmy się dawać świetne koncerty. 
Jeśli więc nie słuchasz metalu na co dzień, ale lubisz się 
dobrze bawić, daj nam szansę.
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JEŚLI NIGDY NIE MIELIŚCIE DO CZYNIENIA Z FIŃSKIMI 
TROLLAMI, TO POZNAJCIE FINNTROLL – FIŃSKIE 
TROLLE, KTÓRE NA DODATEK SĄ ŚWIATOWYMI 
GWIAZDAMI MUZYKI METALOWEJ. SWÓJ JEDYNY 
POLSKI KONCERT W TYM ROKU FINNTROLL ZAGRAJĄ 
PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTIWALU. Z TEJ 
OKAZJI ZAMIENILIŚMY KILKA SŁÓW Z MATHIASEM 
„VRETHEM” LILLMÅNSEM, LIDEREM FORMACJI.

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

FIN NTROLL 
NA CRF

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Wiele razy powtarzaliście, że nie jesteście zespołem 
folk-metalowym. Więc jakim? Jak opisalibyście swoją 
muzykę komuś, kto nie interesuje się metalem?
Zawsze opisywałem ten zespół jako metalowy, ale nie 
bojący się korzystać z  wpływów z  innych gatunków, 
choćby muzyki folkowej, filmowych ścieżek dźwięko-
wych, surf rocka czy grindcora. Nie definiuje nas te 5% 
folk metalu, które mamy!

Skandynawia słynie z potężnej, żywotnej i kreatywnej 
sceny metalowej, ale nie tylko – Skandynawowie 
doskonale radzą sobie w zasadzie w każdej stylistyce 
muzycznej, od elektroniki po klasykę. Skąd się to 
bierze?
Pewnie coś jest w wodzie, którą pijemy! Tak serio, to 
wydaje mi się, że jest w naszym brzmieniu jakaś melan-
cholia, która wydaje się być egzotyczna i przemawia do 
wielkich rzesz ludzi. 

Swoją drogą mam wrażenie, że niezbyt często 
zaglądacie do Polski, a przecież nie macie jakoś bardzo 
daleko. Z czego to wynika?
Przyjeżdżalibyśmy częściej gdyby ludzie częściej nas za-
praszali na koncerty do Polski. To naprawdę tak proste.

Koncert podczas Cieszanów Rock Festiwalu będzie 
chyba drugim koncertem festiwalowym, jaki zagracie 
w Polsce. Pierwszy był w 2013 roku podczas Metalfestu 
w Jaworznie. Takie koncerty w waszym wykonaniu 
wymagają innych przygotowań niż klubowe?
Koncert to koncert, niezależnie od tego, czy to duży 
festiwal, czy mały klub. Do obu przygotowujemy się 
równie mocno!



F I N N T R O L L  N A  C R F
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FINNTROLL AT THE CRF

If you have never had to do with Finnish trolls, 
meet Finntroll: Finnish trolls who are heavy metal 
stars. They are going to give their exclusive 
concert in Poland this year at the Cieszanów Rock 
Festival. We took the opportunity to chat with 
Mathias “Vreth” Lillmåns, the band’s leader.

I have seen Finntroll live, so I know how 
good concerts you give. But many did 
not have that chance. Can listeners who 
are not interested in metal music on 
an everyday basis enjoy themselves at 
Finntroll concerts?
Of course Finntroll has always been a metal 
band, but we have been very strict about giv-
ing great live shows as well. So if you are not 
into metal, but you like being entertained, 
then give us a chance.

You have often repeated that you are not 
a folk-metal band. So what kind of band 
are you? How would you describe your 
music to someone who is not interested 
in metal?
I have always described the band as a met-
al that is not afraid to use influences from 
other genres as well, be it folk music, film 
soundtracks, surf rock or grind core. The 5% 
folk metal we have does not define us!

Scandinavia is famous for powerful, lively 
and creative heavy metal music scene but 
not only: Scandinavians do very well in all 
types of music, from electronics to classics. 
Where does it come from?
There's probably something in the water we 
drink! No, but I guess there is some kind of 
melancholy in the sound we have that seems 
exotic and appeals to a great deal of people.

Z AWS Z E  OPI S Y WA Ł E M  T E N 
Z E S P Ó Ł  JA KO  M E TA L OW Y, 
A L E  N I E  B OJĄC Y  S I Ę 
KOR Z YS TAĆ  Z   W PŁY WÓW 
Z   I N N YC H  G AT U N KÓW, 
C HO Ć BY  M UZ Y K I  F OL KOW E J, 
F I L MOW YC H  Ś C I E Ż E K 
DŹ W I Ę KOW YC H ,  S U R F 
RO C K A  C Z Y  GR I N D C OR A .

Czego możemy się spodziewać po 
występie w Cieszanowie?
Zawsze staramy się zagrać zróżnicowany ze-
staw, w którym znajdują się zarówno stare, 
jak i nowe numery, szybkie i wolne.

Jesteście Finntroll, czyli fińskimi trollami, 
a śpiewacie po szwedzku, bo ponoć ten 
język wydał się wam bardziej „trollowaty”. 
Próbowaliście języka polskiego?
(śmiech) Próbowałem trochę mówić po pol-
sku, ale byłem w tym strasznie kiepski. To 
cholernie trudny język! Zostawiam śpiewa-
nie po polsku wam, chłopaki.

Macie oddanych fanów w zasadzie na 
całym świecie. Robią bardzo dziwne 
rzeczy. Jeden z nich jakiś czas temu 
założył nawet bloga poświęconego 
pachom i sutkom Vretha. Da się to 
przebić? Ktoś zrobił coś dziwniejszego?
To był prawdopodobnie jeden z  najdziw-
niejszych momentów w moim życiu. Ludzie 
mają chyba za dużo wolnego czasu w swoich 
rękach. Na świecie jest mnóstwo przeróżnej 
i dziwnej twórczości fanów Finntroll.

Jaka była najmocniejsza impreza, w jakiej 
dane wam było uczestniczyć?
Prawdopodobnie cały 2013 rok, to była na-
prawdę ciężka impreza! (śmiech)

Finntroll reprezentuje zdecydowanie 
weselszą i bardziej rozrywkową stronę 
muzyki metalowej, choć nie można 
waszej muzyce odmówić brutalności. 
Wymykacie się dzięki temu stereotypom 
dotyczącym tego typu muzyki, a te są 
w Polsce wciąż żywe. Mam wrażenie, że 
wasza muzyka i wasz zespół istnieje po 
to, żeby dostarczać ludziom rozrywki, 
a nie dla wydumanych wyższych idei, 
jak przekazywanie jakichś poglądów 
dotyczących świata. Jaki jest wasz pogląd 
na ten temat?
Masz absolutną rację. Mamy takie trochę 
punkowe nastawienie do muzyki i ogólnie 
do świata, ze zdrową dozą sarkazmu i umie-
jętnością śmiania się z nas samych.

Wasza ostatnia płyta „Blodsvept” – swoją 
drogą: uwielbiam ją – ukazała się trzy lata 
temu. Nie czas przypadkiem już na kolejne 
nagrania?
Na drodze do nowej muzyki napotkaliśmy 
pewne przeszkody, ale w końcu zaczęliśmy pi-
sać nowe rzeczy. Brzmią bardzo obiecująco!

Finntroll będzie jedną z  gwiazd tegorocz-
nego Cieszanów Rock Festiwalu, który od-
będzie się 18-21 sierpnia w  podkarpackim 
Cieszanowie. Poza Finami na scenie pojawią 

się inne gwiazdy muzyki rockowej: Swe-
et Noise, Kazik&Kwartet ProForma, Kult, 
Eluveitie, Vader, KNŻ, Strachy Na Lachy, 
Tymon and the Transistors, Farben Leh-
re, Dubioza Kolektiv, El Dupa, Luxtorpeda, 
Arka Noego, Ketha, Nocny Kochanek, The 
Snuff, Włochaty, 1125, Zacier, Telewizor, 
The Trepp, Still Life, Lej Mi Pół, Mel Trip-
son. Skład uzupełnia formacja Marky Ra-
mone's Blitzkrieg, założona przez Marky-
ego Ramone, ostatniego żyjącego muzyka 
kultowych Ramones. To specjalny projekt, 
w  ramach którego Marky, z  zaprzyjaźnio-
nymi muzykami, wykonuje najważniejsze 
utwory z  dyskografii Ramonesów. Marky 
Ramone's Blitzkrieg zagra w  Cieszanowie 
specjalny koncert z okazji 40-lecia kariery 
punkowej Marky’ego Ramone. Koncert CRF 
2016 będzie jedynym polskim koncertem 
tej grupy w 2016 roku. Występy Marky Ra-
mone’s Blitzkrieg są prawdziwym świętem 
dla fanów Ramones – w programie koncertu 
znajdą się największe hity zespołu Ramones 
takie jak m.in. „Blitzkrieg Bop”, „Sheena is 
A Punk Rocker”, „Rockaway Beach”, „Pet 
Sematary” i wiele innych. 

Podczas festiwalu odbędzie się także 
Ogólnopolski i Podkarpacki Przegląd, pod-
czas którego zagrają

Marry A.Unicorn, Warbell, Oil Stains, 
Spring Rolls, Lunapar, Black Radio, Kil-
ling Silence, Pies Mazowiecki, Merfolk, 
Body Mind Relation, Secesja, All We Left 
Behind, Reggaegang System, Dewastacja, 
Moshmachine.

Ceny karnetów do końca czerwca wy-
noszą 135 zł, zaś biletów jednodniowych 
– 60 zł. W lipcu trzeba będzie za nie zapła-
cić odpowiednio 135 i 70 zł. Karnet na pole 
namiotowe kosztuje 40 zł/os. Wszystkie 
bilety można zakupić za pośrednictwem 
sieci Eventim. 
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Anyway, I have the impression that you do 
not visit Poland particularly often, when in 
fact it is not that far after all. Why’s that?
We would go so more often if people would 
book us more often to Poland. It is as simple 
as that.

The concert at Cieszanów Rock Festival will 
probably be the second festival concert you 
will give in Poland. You played the first one 
in 2013 during Metalfest in Jaworzno. Do 
such concerts demand a different type of 
preparations than club concerts?
A concert is always a concert, no matter if it 
is a big festival or a small club. We prepare for 
both equally much!

What can we expect from your 
performance in Cieszanów?
We always try to play quite a varied set with 
both old and new, fast and slow.

You are Finnish trolls, but you sing in 
Swedish because you reportedly thought 
it seemed more “troll-like”. Have you 
tried Polish?
(Laughs) I've tried to speak some Polish, but 
I really sucked at it. It's a goddamn difficult 
language! So I'll leave singing in Polish to 
you, guys.

You have dedicated fans all over the 
world. They do very strange things. One 
of them some time ago started a blog 
devoted to Vreth’s armpits and nipples. 
Can one beat that? Has anyone done 
anything stranger?

That was probably one of the strangest mo-
ments in my life. People have too much time 
on their hands, I think. There are all kinds of 
crazy weird Finntroll fan art out there!

What was the heaviest party you have 
attended?
Probably the whole year of 2013, that was 
a heavy party! (Laughs)

Finntroll represents a definitely lighter 
and more cheerful side of metal music, 
even though there is no denying that 
it is brutal, too. As a result, you escape 
stereotypes about this type of music, 
which are still very common in Poland. 
I have the impression that your music 
and your band exists to entertain people, 
not for some invented lofty ideas like 
spreading some opinions about the world. 
What do you think about it?
You are definitely right about that. We have 
a more punk attitude towards music and the 
world in general, with a healthy dose of sar-
casm and the ability to laugh at ourselves.

Your recent album, Blodsvept – by the way, 
I love it – was released three years ago. 
Isn’t it high time for next recordings?
We have had some obstacles on the road to 
new music, but finally we have started writ-
ing some new stuff. Sounds pretty promising!

Fintroll is one of the stars of this year’s 
Cieszanów Rock Festival which takes place 
between 18 and 21 August in Cieszanów. Be-
sides the Finns, other rockstars will appear 

on the stage: Sweet Noise, Kazik&Kwartet 
ProForma, Kult, Eluveitie, Vader, KNŻ, Stra-
chy Na Lachy, Tymon and the Transistors, 
Farben Lehre, Dubioza Kolektiv, El Dupa, 
Luxtorpeda, Arka Noego, Ketha, Nocny Ko-
chanek, The Snuff, Włochaty, 1125, Zacier, 
Telewizor, The Trepp, Still Life, Lej Mi Pół, 
Mel Tripson. This squad is replenished with 
Blitzkrieg, the band of Marky Ramone, the 
last living member of cult The Ramones. It is 
a special project in which Marky, along with 
his friends, plays the most important songs 
of the Ramones. At the Cieszanów Rock Fes-
tival Marky Ramone’s Blitzkrieg is going to 
give a special concert for the 40th anniver-
sary of Marky Ramone’s punk career. It is 
also going to be their only performance in 
Poland in 2016. Marky Ramone’s Blitzkrieg 
performances are a real celebration for The 
Ramones’ fans: in the concert’s programme 
there are such Ramones’ hits as: “Blitzkrieg 
Bop”, “Sheena is a Punk Rocker”, “Rockaway 
Beach”, “Pet Sematary” and many more.

Also The National Contest and The Sub-
carpathian Contest will take place at the 
festival. Among the performers are: Marry 
A.Unicorn, Warbell, Oil Stains, Spring Rolls, 
Lunapar, Black Radio, Killing Silence, Pies 
Mazowiecki, Merfolk, Body Mind Relation, 
Secesja, All We Left Behind, Reggaegang 
System, Dewastacja, Moshmachine.

Until the end of June the price of a carnet 
is 135 PLN and the price of a ticket for one 
day is 60 PLN. In July you will have to pay 
respectively 135 and 70 PLN. A carnet for the 
campsite is 40 PLN per person. All tickets 
can be bought via Eventim. 
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PYTANIE DO WSZYSTKICH Z PAŃSTWA: 
PO CO W WAKACJE PRZYJEŻDŻA SIĘ DO 
TRÓJMIASTA? DLA WIĘKSZOŚCI ODPOWIEDŹ 
JEST OCZYWISTA: ŻEBY POZWIEDZAĆ, ŻEBY 
POPLAŻOWAĆ, ŻEBY SIĘ ROZERWAĆ. POLSKA 
FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA 
CHOPINA ROBI WSZYSTKO, ŻEBY ZARÓWNO 
PRZYJEZDNI, JAK I MIESZKAŃCY NIE 
NUDZILI SIĘ NAWET PRZEZ CHWILĘ.

am do Państwa jeszcze jedno pytanie, już ostat-
nie: co Państwo myślą, słysząc słowo „filharmo-
nia”? Zamykając oczy, widzą Państwo zapewne 

wielką orkiestrę, ludzi grających na często nieznanych 
„śmiertelnikom” instrumentach, którzy wykonują kla-
syczne utwory Beethovena, Bacha czy Czajkowskiego. 
I w tym miejscu muszę Państwa rozczarować, ale nie 
ma się czym martwić – rozczarowanie to może być wy-
łącznie pozytywne. Otóż nie jest tak, że muzycy Filhar-
monii Bałtyckiej działają tylko i wyłącznie w murach 
sal koncertowych. Podejmują wyzwania i wychodzą na 
zewnątrz, grając w miejscach nie do końca do tego prze-
znaczonych, organizując wydarzenia niestandardowe, 
wykraczające poza znany wszystkim schemat koncer-
tów filharmonicznych.

Jednym z wydarzeń, które mają miejsce właśnie 
latem, jest cykl muzycznych spotkań historycznych 
– „Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska”. Czemu 
„muzyczne spotkania historyczne”? Przede wszyst-
kim w każdym z koncertów bierze udział prelegent, 
który przy dźwiękach wykonywanej przez filharmoni-
ków muzyki opowiada o historii grodu nad Motławą. 

7 0 – 7 1

M Wszystko to odbywa się we wnętrzach zabytkowych, 
ważnych dla Gdańska budowli – od sal koncertowych 
Ołowianki, poprzez salki kamieniczek Starego Mia-
sta, na świątyniach kończąc. Melomani (i nie tylko) 
posłuchać mogą wówczas mniej i  bardziej znanych 
utworów w aranżacjach przygotowanych przez człon-
ków Orkiestry PFB, poznając jednocześnie elementy 
już ponad tysiącletniej historii stolicy Pomorza i  jej 
tajemnice. W tym roku koncerty w ramach festiwalu 
„Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska” odbywać się 
będą codziennie między 26 lipca a 13 sierpnia, o go-
dzinie 19:00.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, od-
będzie się także cykl recitali fortepianowych „Chopin 
nad wodami Motławy”, który na stałe wpisał się w lipco-
wy kalendarz zarówno Filharmonii Bałtyckiej, jak i trój-
miejskich melomanów – wielbicieli muzyki Chopina, ale 
nie tylko. Odbędzie się on we wspaniałych, industrial-
nych wnętrzach Salonu Gdańskiego, w  gmachu PFB 
nad samą Motławą, która jest jednym z symboli miasta 
(wyobrażają sobie Państwo Gdańsk bez Długiego Po-
brzeża i Żurawia?). Pomiędzy 14 a 24 lipca wieczory na 

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

LATO 
ZACZYNA 
SIĘ... 
NAD 
MOTŁAWĄ



SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY

Ołowiance będą tętnić życiem i dźwiękami 
muzyki, którą zaproponują Państwu młodzi 
pianiści z Polski i zagranicy.

Cykl zainauguruje występ Anny Miko-
lon, na stałe związanej z Trójmiastem, wielo-
krotnie wyróżnianej i bardzo aktywnej pia-
nistki. Towarzyszyć jej będzie Artur Rożek, 
mimo młodego wieku cieszący się niezwy-
kłym dorobkiem artystycznym baryton. 
Ci, którzy (z pewnością słusznie!) zdecydują 
się zawitać wówczas do Salonu Gdańskiego 
będą mieli okazję usłyszeć m.in. „Hulankę”, 
„Smutną rzekę” czy „Pierścień” Frydery-
ka Chopina, a także utwory Zygmunta No-
skowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Franza 
Schuberta i Gustava Mahlera.

20 lipca na Ołowiance wystąpi wybitny 
młody pianista Mikołaj Sikała, który zapre-
zentuje tylko jeden, ale bardzo trudny i eks-
presyjny utwór Chopina – Barkarolę Fis-dur 
op. 60. Oprócz naszego polskiego kompozy-
tora Sikała zaprezentuje Państwu muzykę 
fortepianową z całej Europy. Usłyszeć będzie 
można „Quejas, o La Maja y el ruiseñor”, czyli 
„Dziewczynę i słowika” z cyklu „Goyescas” 
hiszpańskiego twórcy Enrique Granadosa, 
jazzową Wariacje op. 41 Rosjanina Nikołaja 
Kapustina, a także kilka utworów prosto 
z Francji, skomponowanych przez wybitnego 
kompozytora Maurice'a Ravela.

Arkadiusz Godziński zaprezentuje swoje 
pianistyczne umiejętności 22 lipca. Ten mło-
dziutki chłopak, student II roku gdańskiej 
Akademii Muzycznej ma na swoim koncie 
mnóstwo mistrzowskich kursów, solowych 
występów przed dużą i wymagającą publicz-
nością i wiele ważnych nagród i wyróżnień, 
więc z  pewnością zaspokoi oczekiwania 
także gdańskich melomanów. Godziński wy-
kona przed Państwem Sonatę h-moll S. 178 
Ferenca Liszta oraz cztery utwory Frydery-
ka Chopina, bo w końcu to na nim opiera się 
cały cykl. I tak usłyszeć będzie można cho-
pinowski Nokturn H-dur op. 9 nr 3, Mazurek 
As-dur op. 17 nr 3, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, 
a także Scherzo b-moll op. 31.

Oczywiście to nie wszystko, co nad wo-
dami Motławy usłyszą wielbiciele muzyki. 
Szczegółowy program znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej PFB. Bilety na te 
i pozostałe wydarzenia Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej dostępne są w kasach na Oło-
wiance oraz w sprzedaży internetowej na 
www.filharmonia.gda.pl. 

ENGLISH

THE SUMMER BEGINS... 
BY MOTŁAWA RIVER

A question for all of you: why would you come to 
Tricity for a holiday? For most there is an obvious 
answer: to do some sightseeing, lie around 

the beach, have a bit of fun. The Polish Baltic 
Philharmonic will do everything in its power to 
ensure that neither the tourists nor the locals are 
bored this summer.

I have one more question for all of you, it 
is the last one I swear: what do you think 
when you hear the word “philharmonic”? 
When you close your eyes you probably see 
a grand orchestra playing on some instru-
ments unknown to “mortals”, performing 
Beethoven, Bach or Tchaikovsky. I  am 
afraid that I have to disillusion you. Not to 
worry, though, this can only be a positive 
disillusion. It is not true that musicians 
from the Baltic Philharmonic work only 
within the walls of concert halls. They 
face challenges and leave the building to 
perform in places that are not necessarily 
adapted for such use, organize unstandard-
ized events - go outside the box of philhar-
monic concerts.

One of the events taking place during 
the summer is a cycle of musical historic 
meetings – Music in Monuments of Old 
Gdańsk (“Muzyka w  Zabytkach Starego 
Gdańska”). Why musical historic meet-
ings? First of all, in every concert there 
is an orator, who gives you historical 
background of the city on the banks of 
Motława River to the sounds of music 
performed by philharmonics musicians. 
This all takes place inside monuments, 
significant building of Gdańsk – starting 
from the concert halls on Ołowianka, 
through rooms in old tenement houses 
on the Old Town, ending in temples. Mu-
sic lovers (and not just them) can listen to 
more and less known songs arranged by 
members of the orchestra of the Polish 
Baltic Philharmonic, while, at the same 
time, learning about the history and dis-
covering the secrets of this more than one 
thousand year old capitol of the Pomer-
ania region. This year concerts within 
the festival “Music in Monuments of Old 
Gdańsk” will be taking place every day 
between the 26th of July and 13th of Au-
gust, at 7pm.

This season, just like in previous years, 
a cycle of fortepiano recitals will also be 
taking place as part of the Chopin on the 
Waters of Motława River festival, which 
has permanently secured its spot both on 
the July event-calendar of the Baltic Phil-
harmonic, and the calendars of Tricity’s 
music lovers – not only those, who wor-
ship Chopin. It will take place in grand, 
industrial rooms of the Gdańsk Salon, 
inside the Baltic Philharmonic, right on 
the banks of Motława River, which is one 
of the symbols of Gdańsk (can you imag-
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ine Gdańsk without the Motława River Em-
bankment or the Crane?). Between the 14th 
and the 24th of July, evenings on Ołowian-
ka will be full of life and music, which will 
be performed by young virtuosos from Po-
land and abroad.

The cycle will be inaugurated with 
a performance by Anna Mikolon, who is 
a  very active pianist permanently con-
nected with Tricity and often recognized 
for her talent. She will be accompanied by 
Artur Rożek, who despite his young age 
has many achievements in baritone sing-
ing. Those who (rightly!) decide to visit the 
Gdańsk Salon during the time of the fes-
tival will be able to hear, amongst others, 
compositions: Drinking Song, Troubled 
Waters or the Ring (“Hulanka”, “Smutna 
rzeka”, “Pierścień”) by Frederic Chopin, as 
well as songs by Zygmunt Noskowski, Feliks 
Nowowiejski, Franz Shubert and Gustav 
Mahler.

On July 20th there will a performance 
by a  young pianist, Mikołaj Sikała, who 
will present just one, but extremely com-
plicated and expressive composition by 
Chopin – Barcarolle Fis-dur Op. 60. Apart 
from our Polish composer, Sikała will per-
form fortepiano music from all around Eu-
rope. You will be able to hear “Quejas, o La 
Maja y el ruiseñor” (The Maiden and the 
Nightingale) from the cycle “Goyescas” by 
a Spanish composer Enrique Granadson, 
Jazz Variations Op. 41 by Russian Nikolai 
Kapustin, as well as few songs straight from 
France, composed by the prominent Mau-
rice Ravel.

Arkadiusz Godziński will present his 
piano skills on the 22nd of July. This young 
performer, a  second year student at the 
Gdańsk Music Academy, has obtained 
many master courses, numerously per-
formed in front of a large and demanding 
audience and was honoured with many 
recognitions and prizes, therefore he will 
surely satisfy the demands of Gdańsk mu-
sic lovers. Godziński will perform Sonata 
h-moll S. 178 by Franz Liszt and four compo-
sitions by Frederic Chopin, since he is the 
main inspiration for the whole cycle. And so 
you will be able to hear Chopin’s Nocturne 
H-dur Op.9 Nr.3, Mazurka As-dur Op. 17 Nr. 
3, Mazurka A-moll Op.17 Nr.4 and Scherzo 
B-moll Op.31.

Of course this is not all; you will be 
able to hear much more above the waters 
of Motława River. Detailed programme is 
available at the Baltic Philharmonics web-
site. Tickets for these and other Baltic Phil-
harmonic events are available at registers 
on the Ołowianka as well as online at: www.
hilharmonia.gda.pl. 
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NASZE 
ŻYCIE JEST
SZALONE
DIAMONDS DJS SZTURMEM PODBIJAJĄ 
SCENY EDM (ELECTRONIC DANCE MUSIC) OD 
WSCHODNIEJ EUROPY AŻ PO MEKSYK. KAROLINA 
Z POLSKI I SOPHIE Z NIEMIEC SĄ MODELKAMI, 
KTÓRYM NIE WYSTARCZAŁO UCZĘSZCZANIE 
NA WYDARZENIA MODOWE. ZDECYDOWAŁY, ŻE 
SAME BĘDĄ WYDARZENIEM. A KONKRETNIE 
PIERWSZYM DAMSKIM DUETEM GRAJĄCYM 
NA ŻYWO NA PERKUSJI ELEKTRONICZNEJ. 
ROBIĄ FURORĘ W MEKSYKU, GDZIE ZNAJDUJE 
SIĘ JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH SCEN ELEKTRO 
NA ŚWIECIE, I WCIĄŻ PRĄ DO PRZODU.
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Jak to się wszystko zaczęło?
Sophie: Cóż… Jestem także perkusistką 
i w tamtym czasie obie szukałyśmy kogoś, 
z  kim mogłybyśmy zrealizować projekt 
muzyczny. Pracowałyśmy wtedy w Meksy-
ku jako modelki i  spotkałyśmy się na po-
kazie mody.
Karolina: Poszłyśmy na kawę i omówiłyśmy 
nasze pomysły. Następnego dnia spotkały-
śmy się jeszcze raz już ze sprzętem, żeby zo-
baczyć, czy nasz plan może się udać. I udał 
się, ponieważ nie minął miesiąc, a już wystę-
powałyśmy na wielkim festiwalu. (śmiech)

Byłyście jednocześnie modelkami 
i muzykami? Jak zaczęła się wasza 
muzyczna pasja?
Karolina: Pojechałam do Meksyku na trzy-
miesięczny kontrakt w charakterze model-
ki. Tamtejsze życie okazało się tak wspania-
łe, że postanowiłam tam zostać. Aby móc się 
rozwijać, musiałam zająć się czymś innym. 
Pracowałam jako organizator imprez i cza-
sem sama na nich występowałam jako DJ, 
więc muzyka zawsze była w  jakiś sposób 
obecna w moim życiu.
Sophie: Sam modeling mi nie wystarczał. 
Mówiąc szczerze, był dość nudny. Chcia-
łam zrobić coś, na co miałabym wpływ 
tylko ja. Na modeling zawsze wpływają 
inni ludzie – decydują, czy lubią twój image 
albo profil, oceniają, czy jesteś wystarcza-
jąco szczupła… Kiedy tworzysz muzykę lub 
w ogóle sztukę, wypływa ona bezpośrednio 
z  ciebie. Sukces lub jego brak zależy od 
tego, jak ciężko pracujesz i jak bardzo go 
pragniesz. Takie przynajmniej jest moje 
zdanie. Oczywiście obie zaliczyłyśmy wie-

do Malezji. Na razie naszym celem jest za-
prezentowanie naszej muzyki szerszej wi-
downi.
Karolina: Nasz nowy kawałek „Run Away” 
znalazł się na 58. miejscu na międzynaro-
dowej liście muzyki dance, BeatPort. Je-
steśmy więc bardzo szczęśliwe i wdzięczne 
naszym fanom, że wspierali nasze pierwsze 
nagranie. Teraz chcemy utrzymać tę dobrą 
passę, tworząc jeszcze więcej muzyki.

Macie w planach wydanie pełnego 
albumu?
Karolina: Tak, właściwie to już nad nim pra-
cujemy, więc możecie się już zacząć przygo-
towywać!
Sophie: Tak, realizujemy naprawdę wiele 
pomysłów, więc mamy nadzieję, że wam się 
spodobają!

Wasze życie musi być szalone!
Karolina: Jest szalone, ale to właśnie w nim 
uwielbiamy! 

ENGLISH

CRAZY BUT WE LOVE IT

From Eastern Europe to Mexico, Diamonds 
Djs are conquering the EDM scene. Karolina 
from Poland and Sophie from Germany are 
two models who didn't rest on going to fashion 
parties. They decided to be the party. Precisely 
the first female duo to play electronic drum live 
act. They're a sensation in Mexico, one of the 
world's strongest electro scenes, and they won't 
stop there.

How did it all start?
Sophie: Well... I am also a drummer and at 
that time we were both looking for someone 
to do a music project with. We were working 
as models in Mexico and met at a fashion 
show.
Karolina: We went for a coffee and discussed 
the project. The next day we met up with 
the equipment to see if the idea could work. 
And it worked because after one month we 
already got a big festival. (laughs)

You were a model and a musician at the 
same time? How did your passion for 
music start?
Karolina: I went to Mexico for a modeling 
contract for three months. Life in Mexico 
turned out to be so amazing that I decided 
to stay. I needed to do something else to de-
velop myself. I worked as an event manager 
and sometimes I was playing on my events 
as a DJ, so the music was always around me.
Sophie: For me modeling wasn't enough. It 
was kind of boring, to be honest. I wanted to 
do something that depended on me. Model-
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le kampanii reklamowych i  sesji w  maga-
zynach. Byłam w „Vogue Mexico” itp., itd. 
(śmiech).

Jak żyje się w Meksyku Europejkom?
Karolina: Na początku ma się wrażenie, że 
nie panują tam żadne zasady. Dla kogoś 
z  Europy to zupełnie inny świat. Każdy 
robi co chce i jak chce. Jest to środowisko 
sprzyjające kreatywności – panuje wolność 
i swoboda w wyrażaniu siebie, więc jest tam 
znacznie łatwiej wpaść na nowe pomysły. 
Naprawdę można zakochać się w „meksy-
kańskiej improwizacji”.
Sophie: W Europie życie jest bardzo ustruk-
turyzowane – studia, praca, kredyt na miesz-
kanie, śmierć. W Meksyku po prostu można 
cieszyć się życiem, ma się szansę na odkry-
cie swoich talentów i odnalezienie szczęścia.

Czy spotkałyście się kiedyś 
z dyskryminacją wobec kobiet? Ameryka 
Łacińska znana jest przecież z głęboko 
zakorzenionego machismo.
Sophie: Nigdy tego nie doświadczyłam. 
Wręcz przeciwnie, mężczyźni traktują ko-
biety z dużym szacunkiem, przynajmniej 
z tego, co widziałam. To dżentelmeni, któ-
rzy przepuszczają kobiety w drzwiach i pła-
cą za nie w restauracji. (śmiech)
Karolina: Tak, dokładnie. Meksykanki mają 
bardzo silne osobowości, więc nigdy by na 
to nie pozwoliły. (śmiech) Girl power!

Co dalej z waszą karierą?
Sophie: Mamy teraz dużo tras koncertowych 
i promujemy nasz singiel. Dziś gramy w Ni-
karagui, a w przyszłym tygodniu jedziemy 



ing always depends on other people – if they like your 
image or profile, if you're skinny enough etc... When you 
do music or art, whatever type of art, it comes from you. 
Being successful or not depends on how hard you work 
and how much you want it. That's what I think. Of course 
we both did a lot of campaigns and magazines. I was in 
Vogue Mexico, blah, blah, blah... (laughs)

What is it like for European girls to live in Mexico?
Karolina: At the beginning you have an impression that 
there are no rules there. For someone from Europe it's 
a totally different world. Everybody's doing what they 
want and how they want it. It's the perfect environment 
for creativity – you can express yourself and be free. So 
it's way easier to get fresh ideas there. You can really fall 
in love with the ¨Mexican improvisation .̈
Sophie: In Europe life is very structured – you study, 
then work, save money for your apartment, then you die. 
In Mexico you just enjoy life, you get a chance to explore 
your talents and find out what really makes you happy.

Did you encounter discrimination as women? Latin 
America has a strong pattern of machismo, doesn't it?
Sophie: I've never experienced that. On the contrary, 
men treat women with much respect, at least from what 

I have seen. They are gentlemen, they will open the door 
for you and pay the restaurant bills. (laughs)
Karolina: Yeah, exactly. Mexican women have very strong 
personalities so they would never allow it. (laughs) 
Girl Power!

What about your career now?
Sophie: We are touring a lot right now and promoting our 
single. Today we will play in Nicaragua and next week we 
will be in Malaysia. Our goal for right now is to present 
our music and show to a wider audience.
Karolina: With our latest track ̈ Run Away¨ we've reached 
no. 58th in the international BeatPort dance chart. So we 
are very happy and grateful to our fans that they support-
ed our first release. Right now we want to continue this 
way by producing more music.

Are you planning to release a full album?
Karolina: Yes, we are actually working on it so get 
ready!!!
Sophie: Yes, we are materializing a lot of ideas so we 
hope you guys will like it!

Your life must me crazy!
Karolina: It's crazy, but we love it! 

N A S Z E  Ż Y C I E  J E S T  S Z A L O N E



3 SIERPNIA W SOPOCIE ROZPOCZNIE SIĘ PRAWDZIWE 
ŚWIĘTO MUZYKI, KTÓRE POTRWA NIEMAL TYDZIEŃ. 
PRZEZ CZTERY LETNIE DNI KURORT WYPEŁNIONY BĘDZIE 
DŹWIĘKAMI KLASYKI, OPERY, A NAWET.. . TANGA. 

TEKST Katarzyna Szewczyk

7 6 – 7 7

ENERGA SOPOT 
CLASSIC 2016 
TUŻ ZA ROGIEM!

iędzynarodowy Festiwal Muzyczny Energa So-
pot Classic to propozycja dla miłośników rozma-
itych gatunków muzycznych, obecnych zarówno 

w polskich, jak i w międzynarodowych salach koncerto-
wych. Różnorodny program, utalentowani artyści, mło-
de pokolenie wykonawców – to wszystko składa się na 
niepowtarzalny charakter tegorocznej, szóstej już edycji 
Festiwalu organizowanego przez Polską Filharmonię Ka-
meralną Sopot. Wydarzenie to na stałe wpisało się w letni 
kalejdoskop koncertowy i rokrocznie wzbogaca wakacyj-
ną ofertę kulturalną Trójmiasta.

Zgodnie z tradycją cykl czterech koncertów repre-
zentujących rozmaite gatunki muzyczne uroczyście roz-
pocznie się na deskach Opery Leśnej. W środę, 3 sierpnia 

ZDJĘCIA Źródło: PFK Sopot
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BILETY NA FESTIWAL ENERGA SOPOT 
CLASSIC DO NABYCIA:

- na stronie www.sopotclassic.pl
- w Operze Leśnej, ul. Moniuszki 12, Sopot, 
tel.: 58 555 84 11 (kasa czynna codziennie 
w godz. 10:00-18:00)
- w Informacji Turystycznej Sopot, Plac Zdrojowy 2, Sopot (kasa 
czynna codziennie w godz. 10:00-18:00)
- w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu 
(kasa czynna codziennie w godz. 12:00-18:00)
- przed koncertami

o godzinie 20:00, odbędzie się Wielka Gala Operowa. 
Najjaśniejszą gwiazdą Koncertu Inauguracyjnego będzie 
Aleksandra Kurzak – najwybitniejsza polska sopranist-
ka, występująca regularnie na największych scenach 
operowych świata, m.in. Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku, Royal Opera House Covent Garden w Londynie, 
Teatro alla Scala w Mediolanie, wiedeńskim Theater an 
der Wien i Wiener Staatsoper, czy Lyric Opera House 
w Chicago. Tego wieczoru będzie można rozkoszować 
się najpiękniejszymi ariami z oper Donizettiego, Pucci-
niego czy Bizeta. Wielkiej divie towarzyszyć będzie Pol-
ska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą maestro 
Wojciecha Rajskiego.

Pozostając wiernym heterogenicznemu charakterowi 
Festiwalu, piątek – 5 sierpnia upłynie słuchaczom w zgoła 
odmiennych okolicznościach. Pod malowniczymi żagla-
mi sopockiej restauracji Pick&Roll o godzinie 20:00 roz-
pocznie się Koncert Muzyki Filmowej, którego gościem 
specjalnym będzie wybitny polski kompozytor, zdobywca 
Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” – Jan A.P. Kacz-
marek. Koneserów gatunku z pewnością zadowolą wyko-
nywane na żywo utwory, znane dotychczas z najwspanial-
szych hollywoodzkich produkcji.

Miłośnikom bardziej klasycznego repertuaru bez wąt-
pienia przypadnie do serca Koncert Muzyki Barokowej. 
Wybitni muzycy z zespołu La Stagione Frankfurt zabiorą 
swoich słuchaczy do fascynującego świata XVII stulecia. 
Zespół wystąpi w sobotę, 6 sierpnia, o godzinie 20:00 
w Kościele Garnizonowym pw. św. Jerzego w Sopocie. 
Tego wyjątkowego wieczoru publiczność będzie mogła po-
znać niezwykłe możliwości fletu, które usłyszymy w peł-
nych wirtuozerii koncertach barokowych.

Festiwal zakończy się niezwykłym koncertem plenero-
wym „Vivaldi contra Piazzolla”. W poniedziałek, 8 sierpnia 
o godz. 20:30, przy sopockim Teatrze na Plaży rozegra się 
przepiękne widowisko – trójmiejska publiczność będzie 
miała niepowtarzalną okazję skonfrontować ze sobą dwie 
wersje słynnych „Czterech Pór Roku” w rozumieniu pary 
wybitnych, niezwykle odmiennych kompozytorów – Wło-
cha Antonio Vivaldiego i argentyńskiego wirtuoza tanga, 
niepowtarzalnego Astora Piazzolli. Wzorem lat ubiegłych 
Koncert Finałowy będzie bezpłatny – serdecznie zachę-
camy wszystkich melomanów do wspólnego przeżywania 
ostatniego koncertu Festiwalu.

Szósta edycja Festiwalu Energa Sopot Classic będzie 
ważnym wydarzeniem na kulturalnej mapie Trójmiasta 
w tegorocznym sezonie letnim. W jednym miejscu me-
lomani znajdą wyjątkowe bogactwo repertuaru, jakość 
artystycznego wykonania na najwyższym, światowym 
poziomie oraz przede wszystkim – piękną muzykę. Muzy-



kę, która opuści znane i bezpieczne mury sal 
koncertowych wychodząc do ludzi, ingerując 
w przestrzeń miejską i uwodząc słuchaczy 
w urokliwe sierpniowe wieczory. 

ENGLISH

ENERGA SOPOT CLASSIC 2016 IS JUST 
AROUND THE CORNER!

On 3 August in Sopot will begin a true musical feast 
which is going to last for a week. For four days 
the summer resort will be filled with the sounds of 
classical music, opera and even… tango.

International Music Festival Energa Sopot 
Classic is a proposition for admirers of var-
ious music genres present both in Polish and 
international concert halls. Diverse pro-
gramme, talented artists, a young genera-
tion of performers: all of that comprises the 
unique character of this year’s sixth edition of 
the Festival organised by the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot. The event has become 
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the integral part of the summer concert kalei-
doscope and every year it enriches Tricity’s 
cultural offer.

Continuing the tradition, the cycle of 
four concerts representing various music 
genres will begin ceremonially in the Forest 
Opera. On Wednesday, 3 August at 8 p.m. 
the Grand Opera Gala will take place. The 
brightest star of the Opening Concert will be 
Aleksandra Kurzak, the most prominent Pol-
ish soprano who performs regularly on the 
greatest opera stages of the world, including 
the Metropolitan Opera in New York, the 
Royal Albert Opera House Covent Garden 
in London, Teatro alla Scala in Milan, The-
ater an der Wien and Wiener Staatsoper in 
Vienna or the Lyric Opera House in Chica-
go. During this evening you will be delighted 
with the most beautiful arias from the operas 
of Donizetti, Puccini, Bizet. The great diva 
will be accompanied by the Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra Sopot under the ba-
ton of maestro Wojciech Rajski.

MECENAS PFK SOPOT, 
SPONSOR TYTULARNY 

FESTIWALU

TICKETS FOR THE ENERGA SOPOT CLASSIC 
FESTIVAL ARE AVAILABLE:

- www.sopotclassic.pl
- in the Forest Opera ticket office, ul. Moniuszki 12, 
Sopot, phone: 58 555 84 11 (the office is open from 10 
a.m. to 6 p.m. every day)
- in Sopot Tourist Information Centre, Plac Zdrojowy 
2, Sopot (the office is open from 10 a.m. to 6 p.m. 
every day)
- in “Kulturalny Sopot” Information Point, Plac 
Przyjaciół Sopotu Square (the office is open from 12 
to 6 p.m. every day)
- before the concerts

POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT 
działa w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej 
BART. Festiwal zorganizowano dzięki finansowej pomocy 
Miasta Sopotu. Sponsorem Tytularnym Festiwalu jest 
Grupa Energa.

Remaining faithful to the heterogenic 
character of the Festival, Friday, 5 August 
will be spent in a  much different way. At 
8 p.m. under the picturesque sails of the 
Pick&Roll restaurant in Sopot the Concert 
of Film Music will begin. Its special guest 
will be the prominent Polish composer, 
Oscar winner for Best Original Score on 
the film “Finding Neverland”, Jan A.P. 
Kaczmarek. Connoisseurs of the genre will 
be definitely pleased with the scores from 
most wonderful Hollywood productions 
performed live.

The Concert of Baroque Music will un-
doubtedly appeal to admirers of a more clas-
sical repertoire. Eminent musicians of the 
La Stagione Frankfurt band will take their 
listeners to the fascinating world of the 17th 
century. The band will perform on Saturday, 
6 August at 8 p.m. in St. George’s Garrison 
Church in Sopot. On this special night, 
during baroque concerts full of virtuosity 
the audience will hear amazing possibilities 
of the flute.

The Festival will finish with a unique out-
door concert “Vivaldi Contra Piazzolla”. On 
Monday, 8 August at 8:30 p.m. a gorgeous 
show will take place near Teatr na Plaży in 
Sopot: the audience in Tricity will have an 
unrepeatable occasion to confront two ver-
sions of the famous “Four Seasons” in the 
interpretations of the Italian, Antonio Vi-
valdi, and the Argentinian tango virtuoso, 
Astor Piazzolla. Just as in previous years, 
the Final Concert will be free: we cordially 
invite all music lovers to experience the last 
concert of the Festival together.

The 6th edition of the Energa Sopot Clas-
sic Festival will be a significant event on the 
cultural map of Tricity during the summer. 
In one place music lovers will find extraor-
dinary richness of the repertoire, perfor-
mances of the highest, world-class quality 
and, above all, beautiful music. The music 
which will leave the comfortable, safe walls 
of concert halls, come out to people, inter-
fere with the urban space and allure the lis-
teners in the charming evenings of August. 

SZÓSTA EDYCJA FE STI WA LU 
EN ERGA SOPOT CL A S SIC BĘDZI E 
WA Ż N Y M W Y DA R ZEN I EM NA 
KU LTU R A L N EJ M A PI E TRÓJ M I A STA 
W TEG OROCZ N Y M SEZON I E LET N I M. 
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hoć w latach 1983-2015 zagrał prawie 500 koncer-
tów na całym świecie, przed polską widownią wy-
stąpił zaledwie dwa razy – w 1999 roku na festiwalu 

w Sopocie oraz w 2010 roku w trakcie koncertu charyta-
tywnego w Pałacu Prezydenckim. Po 17 latach urodzony 
w Alabamie artysta powraca nad polskie morze. – Cie-
szymy się niezmiernie, że Lionel Richie powraca do Pol-
ski, a jako miejsce swojego występu wybrał naszą halę 
– mówi Magdalena Sekuła, Prezes Spółki zarządzającej 
ERGO ARENĄ. – To będzie już szósty koncert organi-
zowany w  ERGO ARENIE przez agencję Prestige MJM. 

C

Każdy poprzedni to niezapomniane chwile z gwiazdami 
światowego formatu. Jestem przekonana, że tym razem 
będzie podobnie.

Muzyczna kariera Lionela Richie rozpoczęła się na 
początku lat 70., gdy wokalista występował jako front-
man soulowo-funkowej grupy The Commodores, znanej 
z takich utworów, jak „Easy” oraz „Three Times a Lady”. 
Dekadę później Richie postanowił rozpocząć karierę so-
lową, która bardzo szybko wyniosła go na szczyty noto-
wań międzynarodowych list przebojów. Pierwszy album 
amerykańskiego piosenkarza, zatytułowany po prostu 
„Lionel Richie”, ukazał się w 1982 roku, błyskawicznie 
sprzedając się w nakładzie 4 milionów sztuk.

– Lionel Richie to kompleksowo fantastyczny arty-
sta – świetny wokalista i świetny kompozytor. Ma w so-
bie charyzmę, która jest potrzebna, by osiągnąć sukces. 
Jestem wielkim fanem jego wczesnej twórczości, czyli 
grupy The Commodores, znanej z takich utworów, jak 
„Brick House” czy „Machine Gun”. Jest to muzyka, któ-
ra wciąż zachwyca. Lionel Richie wyglądał w tamtych 
czasach dość zabawnie, jednak śpiewał tak genialnie, że 
po prostu musiał rozpocząć karierę solową i pokazać, że 
Comodorres to tak naprawdę on – zauważa Roman Ro-
gowiecki, znany dziennikarz muzyczny.

Artysta ma dziś na koncie wydanie dziesięciu albu-
mów studyjnych, spośród których ostatni – „Tuskegee” 
- ukazał się w 2012 roku. Richie od wielu lat uważany jest 
także za jednego z autorów najlepiej sprzedających się 
płyt wszech czasów. Polska publiczność w ERGO ARENIE 
będzie miała wyjątkową okazję zaśpiewać największe 
hity z  obszernego repertuaru artysty, obejmującego 
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WŁAŚCICIEL JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH 
„CIEMNYCH” BARW GŁOSU W BRANŻY MUZYCZNEJ, ARTYSTA, 
KTÓRY SPRZEDAŁ PONAD 100 MILIONÓW EGZEMPLARZY 
PŁYT NA CAŁYM ŚWIECIE, A WRESZCIE LAUREAT M.IN. 
OSCARA, STATUETKI GOLDEN GLOBE, PIĘCIU NAGRÓD 
GRAMMY I DZIESIĘCIU AMERICAN MUSIC AWARDS – 
LIONEL RICHIE JUŻ 21 LIPCA WYSTĄPI W ERGO ARENIE!

LIONEL RICHIE 
W ERGO ARENIE

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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LIONEL RICHIE IN ERGO ARENA

The owner of one of the most characteristic 
“dark” voices in the music industry, the artist 
who has sold over 100 million albums around the 
world, and finally the winner of many awards, 
in. al.: Oscar, Golden Globe, five Grammies, and 
ten American Music Awards… Lionel Richie will 
perform in ERGO ARENA on 21 July!

Although between 1983 and 2015 Lionel 
Richie gave over 500 concerts around the 
world, he performed only twice before the 
Polish audience: in 1999 during the festi-
val in Sopot and in 2010 during the charity 
concert in the Presidential Palace. After 17 
years the artist, who was born in Alabama, 
is coming back to the Polish seaside. “We 
are absolutely happy that Lionel Richie is 
coming back to Poland and he has chosen 
our hall for the place of his performance”, 
says Magdalena Sekuła, President of the 
Company which administers ERGO ARE-
NA. “It is going to be the sixth concert in 
ERGO ARENA organised by the Prestige 
MJM agency. Each of the previous ones con-
sisted of unforgettable moments spent with 
world stars. I am sure that it will be similar 
this time.

Lionel Richie’s musical career began in 
the early 70s when the singer performed as 
a frontman of a soul-funk group The Com-
modores famous for such songs as “Easy” 
or “Three Times a  Lady”. A  decade later 
Richie decided to begin a solo career which 
put him on the top of the international 
charts. The first album of the American 
singers, entitled simply “Lionel Richie”, 
was released in 1982 and 4 million copies 
were sold in no time.

“Lionel Richie is a comprehensively fan-
tastic artist: a brilliant vocalist and a great 
composer. He has got charisma which is 

necessary to achieve the success. I  am 
a big fan of his early works, which means 
The Commodores famous for songs such as 
“Brick House” or “Machine Gun”. This mu-
sic still delights. Lionel Richie looked quite 
funny in those times, but he sang so excel-
lently that he simply had to begin a  solo 
career and show that the Commodores are 
just him”, says Roman Rogowiecki, a  re-
nowned music journalist.

Up to this day the artist has released ten 
studio albums; the last one, “Tuskegee”, 
appeared in 2012. For many years Richie 
has been considered one of the authors of 
best-selling albums in the history. Polish 
audience in ERGO ARENA will have a spe-
cial occasion to sing the biggest hits from 
the artist’s vast repertoire, which covers 
four decades. On 21 July we will hear such 
hits as: “Hello”, “Easy”, “Dancing On The 
Ceiling”, “Say You Say Me”, “Three Times 
a Lady” and “All Night Long”.

“Richie has always known what writing 
a  good song is about. He has understood 
they have to be ballads as well as more 
cheerful songs. He is a very comprehensive 
artist: he can be lyrical, but also more funky 
and dynamic. He has this captivating voice 
which can be directed in either way and 
which is always enjoyed. He’s just a talented 
guy”, adds Roman Rogowiecki.

The current tour is a  culmination of 
a very fortunate year in the artist’s career, 
in which Lionel Richie performed, for in-
stance, in Glastonbury and during the 
Grammy Awards ceremony when he was 
honoured as the “MusiCares Person of the 
Year” by the National Academy of Record-
ing Arts and Sciences for his extraordinary 
artistic achievements.

“Lionel Richie is a  world-class artist. 
I  bet everyone knows at least one of his 
songs which brings a  smile on their face 
and recalls a nice moment”, says Jarosław 
Barwiak, Programme Director of the Radio 
Złote Przeboje.

“Lionel Richie is a real legend of R&B, 
soul and pop, and most of all, a real mas-
ter of creating brilliant atmosphere during 
a  concert. His performances are sold out 
even in the world’s biggest venues and they 
stay in the listeners’ memory forever. We 
are very happy that the artist of this class 
has accepted our invitation to Poland and 
he will be able to charm the Polish audi-
ence again”, adds Janusz Stefański from 
the Prestige MJM agency.

Lionel Richie will perform in ERGO 
ARENA on 21 July 2016. The tickets are 
still being sold. For more information visit 
www.prestigemjm.com, www.eBilet.pl and 
www.ergoarena.pl. 

L I O N E L  R I C H I E  W  E R G O  A R E N I E

ponad cztery dekady. 21 lipca usłyszymy ta-
kie przeboje, jak chociażby: „Hello”, „Easy”, 
„Dancing On The Ceiling”, „Say You Say Me”, 
„Three Times a Lady” oraz „All Night Long”.

– Richie zawsze wiedział, co to znaczy 
napisać dobrą piosenkę. Rozumiał, że muszą 
to być zarówno ballady, jak i bardziej wesołe 
utwory. To artysta bardzo wszechstronny 
– potrafi być liryczny, a także bardziej fun-
kowy i dynamiczny. Posiada ten urzekający 
głos, który może pociągnąć w każdą stronę 
i który zawsze się podoba. To po prostu zdol-
ny facet – dodaje Roman Rogowiecki.

Bieżąca trasa koncertowa jest zwieńcze-
niem niezwykle pomyślnego roku w karierze 
artysty, w ramach którego Lionel Richie wy-
stąpił m.in. na scenie Glastonbury, a także 
na tegorocznym rozdaniu nagród Grammy, 
w trakcie którego został okrzyknięty przez 
organizację Recording Academy „Człowie-
kiem Roku MusiCares” za swój wyjątkowy 
dorobek artystyczny.

– Lionel Richie to artysta światowego 
formatu. Założę się, że każdy zna przynaj-
mniej jedną jego piosenkę, która wywołuje 
uśmiech na twarzy i przywołuje miłe wspo-
mnienie – mówi Jarosław Barwiak, dyrek-
tor programowy Radia Złote Przeboje.

– Lionel Richie to prawdziwa legenda mu-
zyki R&B, soulu oraz popu, a nade wszystko 
prawdziwy mistrz tworzenia wspaniałej, kon-
certowej atmosfery. Występy tego artysty są 
wyprzedawane przez największe obiekty 
koncertowe na całym świecie i  na zawsze 
pozostają w pamięci ich uczestników. Cie-
szymy się, że artysta tej klasy przyjął nasze 
zaproszenie do Polski i będzie miał szansę na 
nowo oczarować polską publiczność – doda-
je Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Lionel Richie wystąpi w gdańsko–sopoc-
kiej ERGO ARENIE 21 lipca 2016 roku. Bilety 
są jeszcze w sprzedaży. Szczegóły na stro-
nach www.prestigemjm.com, www.eBilet.pl 
i www.ergoarena.pl. 



USŁYSZ DŹWIĘKI 
PÓŁNOCY

o  już 33. edycja tego cenionego fe-
stiwalu muzyki świata. Impreza ma 
swoje korzenie w latach 70., kiedy to 

w  Gdańsku odbywał się przegląd kaszub-
skich zespołów folkowych. Forma i nazwa fe-
stiwalu ewoluowały przez dekady (był to m.in 
Festiwal Folkloru Ludów Północy). Od 1999 
r. impreza działa jako „Dźwięki Północy” i go-
ści najciekawsze zjawiska muzyczne około-
folkowe z całej Europy Północnej. Dziś to jed-
no z najważniejszych tego typu wydarzeń nie 
tylko w Polsce, ale w całym regionie naszego 
kontynentu. Co dwa lata Centrum Świętego 
Jana w Gdańsku przez kilka dni rozbrzmiewa 
muzyką polską, a także bliskich sąsiadów ze 
Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Estonii 
czy Niemiec.

Gwiazdą tegorocznych Dźwięków Półno-
cy będzie Kimmo Pohjonen, światowej sła-
wy fiński akordeonista eksperymentalny. 
Wystąpią znakomici artyści z Polski: Vołosi, 
Kapela Maliszów czy polsko-ukraińska for-
macja Dagadana. Jak co roku nie zabraknie 
też reprezentantów Skandynawii: Basco 
(Dania/Szwecja), Aallotar (Finlandia, USA), 
Valkyrien Allstars, Vassvik (Norwegia) czy 

T
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NADBAŁTYCKIE CENTRUM 
KULTURY W GDAŃSKU

ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
www.nck.org.pl / www.centrumjana.pl

tel. +48 (58) 301 10 51 
sekretariat@nck.org.pl

folk inspired bands from everywhere across 
Northern Europe. Today it is one of the most 
important events of this musical genre not 
only in Poland, but in the whole North-East 
region of our continent. Every two years the 
Saint John’s Centre in Gdańsk comes to life 
with not only Polish music, but also with the 
sounds of our neighbours from Sweden, Nor-
way, Denmark, Finland, Estonia or Germany.

This year’s star is Kimmo Phjonen, a world 
known Finish experimental accordionist. 
There will also be performances by artists 
from Poland: Vołosi, Kapela Maliszów or the 
Polish-Ukrainian band Dagadana. Like ev-
ery year we will also hear a selection of mu-
sicians from Scandinavian countries, such 
as: Basco (Denmark/Sweden), Aallotar (Fin-
land/USA), Valkyrien Allstars, Vassvik 
(Norway) or Helen Blum&Harald Haugaard 
Band (Denmark). Alongside concerts there 
will be variety of workshops: dance, white 
voice singing, arts and crafts for children and 
adults, film showings, dance parties as well 
as a Scandinavian market. You can find de-
tails about the programme and hosts on the 
website: www.dzwiekipolnocy.pl. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Źródło: NCK

Helene Blum & Harald Haugaard Band (Da-
nia). Koncertom towarzyszyć będą warszta-
ty taneczne, śpiewu białego i rękodzieła dla 
dzieci i dorosłych, pokazy filmowe , zabawy 
taneczne i festyn skandynawski. 

Szczegółowy program na stronie festiwa-
lu i organizatora www.dzwiekipolnocy.pl. 

ENGLISH

HEAR THE SOUNDS OF THE NORTH

In mid-summer a cold wind will blow through 
Gdańsk. On 14-17 July the city will become the 
capital of Northern Europe. Baltic Sea Culture Centre 
is inviting you for a big celebration of ethnic music 
under the name: Sounds of the North.

This is the 33rd edition of this renowned 
world-music festival. It has its roots in the 
seventies, when Gdańsk was the host of 
a Kashubian Folk Festival. The form and name 
of the festival have evolved during the decades 
(amongst other names it used to be called 
Festival of Northern People’s Folklore). Since 
1999 it is known under the name Sounds of 
the North and hosts the most interesting 

W ŚRODKU LATA W GDAŃSKU POWIEJE 
CHŁODEM. 14-17 LIPCA MIASTO 
STANIE SIĘ MUZYCZNĄ STOLICĄ 
EUROPY PÓŁNOCNEJ. NADBAŁTYCKIE 
CENTRUM KULTURY ZAPRASZA NA 
WIELKIE ŚWIĘTO MUZYKI ETNICZNEJ 
POD HASŁEM „DŹWIĘKI PÓŁNOCY”.
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MARTIN KUCKENBURG, „PIERWSZE SŁOWO”, 
WYD. PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, 
WARSZAWA 2016. 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem 
było Słowo.” – tak zaczyna swoją ewangelię Święty 
Jan, jednoznacznie dając do zrozumienia, że słowo 
stało u zarania wszechrzeczy. I to jako Bóg, czyli wiel-
ki kreator. Współgra to idealnie z początkiem Księgi 
Rodzaju, gdzie Bóg w sześć dni stwarza świat. Jak go 
stwarza? Kielnią, młotkiem, heblem? Nie. Słowem. 
„Bóg rzekł: „Niech stanie się światłość”. I stała się świa-

tłość”. I dalej było to samo – Słowo stwarzało sklepienie 
niebieskie, gwiazdy, wody, lądy, rośliny, zwierzęta, aż 
wreszcie Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na nas obraz, 
podobnego nam”.

Martin Kuckenburg, niemiecki archeolog i historyk 
kultury, próbuje opisać podobny proces z jedną małą 
różnicą: to człowiek, wypowiadając słowa, stwarza sie-
bie sam. Kiedy do tego doszło, że homo sapiens zaczął 
mówić? Czy poprzedzający go hominidzi potrafili po-
rozumiewać się czymś w rodzaju prymitywnej pramo-
wy? Czy istnieje gen mowy? Czy człowiek ma instynkt 
mowy? To wszystko w pierwszej części książki.

Równie ciekawa jest część druga dotycząca po-
wstania pisma – sposobu komunikacji jak na ludzkość 
bardzo świeżego, bo istniejącego od około 5 tys. lat. 
Jak wpłynęło na rozwój cywilizacji? A może to rozwój 
cywilizacji wymusił powstanie pisma, bo w rozrastają-
cych się społecznościach nie wystarczyła komunikacja 
ustna? Gdzie powstało pismo? Czy egipskie hieroglify 
to najstarsze pismo świata? Niemiecki badacz zabiera 
nas w fascynującą podróż, w której zwiedzamy nie tyle 
miasta i kraje, ale rozciągniętego w czasie Człowieka: 
od tego, który onegdaj jako pierwszy wypowiedział lo-
giczne zdanie aż do samego siebie. 

ENGLISH

EXPLORING THE MAN

“In the beginning was the Word, and the Word was with 
God, and the Word was God” – st. John begins his Gos-
pel implying that the Word was at the dawn of the uni-
verse. As God, the great creator. It is perfectly in line 
with the beginning of the Genesis, where God creates 
the world within six days. How does he create it? With 
a trowel, a hammer, a plane? No. With the Word. “God 
said, Let there be light: and there was light.” And it 
went on – the Word created the firmament, the stars, 
the waters, the dry lands, the plants, the animals, and 
eventually, God said: “Let us make man in our image, 
after our likeness.”

Martin Kuckenburg, a  German archeologist and 
cultural historian, attempts to describe a similar pro-
cess with one slight difference: it is the man who, by 
saying words, creates himself. When did homo sapi-
ens start to talk? Could his predecessors, hominids, 
communicate by using a kind of primitive pre-speech? 
Does a speech gene exist? Does the man have a speech 
instinct? All that in the first part of the book.

The second part concerning the development of 
writing is interesting as well – this form of commu-
nication is quite recent as it has existed for about 5 
thousand years. How has it affected the development 
of civilisation? Perhaps the development of civilisation 
has influenced the development of writing because in 
advancing societies the oral communication was not 
enough? Where was writing developed? Are Egyptian 
hieroglyphs the oldest type of writing in the world? The 
German explorer takes us on a fascinating journey, on 
which we explore, rather than cities and countires, the 
man over time: from the one who first said a logical sen-
tence to ourselves. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

ZWIE        DZANIE 
CZŁOWIEKA
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uro jest – no co ja mogę, codziennie 
mecze, gdzieżbym miał czas chodzić 
do kina, wybaczcie, wyjątkowo do tego 

numeru wysypię przed Wami moje szuflady 
z filmami, ale nie z tymi, które stanowią nie-
zbędnik duchowy każdego kinomana, do któ-
rych się wraca, żeby przypomnieć sobie smak 
arcydzieła, taka lista byłaby zbyt oczywista, 
ileż razy można polecać „Amadeusza”, „2001: 
Odyseję Kosmiczną”, czy „Fanny i  Aleksan-
dra”. Ja sięgam do szuflad głębiej i wyławiam 
pudła wciąż dostępne, przynajmniej na za-
mówienie, z filmami dwóch reżyserów dziś 
właściwie zapomnianych. W pierwszym boxie 
znajdziemy trzy filmy Aleksieja Germana, 
zmarłego przed kilku laty twórcy rosyjskie-
go, który pięć minut chwały przeżywał, kie-
dy rosyjscy krytycy uznali zrealizowanego 
tuż przed pieriestrojką „Mojego przyjaciela 
Iwana Łapszyna” za największe osiągnięcie 

rodzimego kina w historii. Nawet jeśli w tym 
wyborze jest pewna przesada, film ma w sobie 
tę charakterystycznie rosyjską mozaikowość, 
polifoniczność, niesforność bohatera zbio-
rowego, którym w tym przypadku jest społe-
czeństwo radzieckie czasu wielkiej czystki. 
Niby mamy główny wątek niespełnionej miło-
ści oficera milicji do prowincjonalnej aktorki, 
ale tak naprawdę ten portret mieszkańców 
komunałki, trochę jak ze „Wspólnego pokoju” 
Uniłowskiego, jest utkany z detali, perfekcyj-
nie wyreżyserowanego tła, misternych dru-
gich planów. Jako żywo, autorowi udało się tu 
osiągnąć zamierzony efekt „nakręcenia ukry-
tą kamerą roku 1935”.

Drugi z  boxów zawiera wczesne filmy 
Aleksandra Forda, kojarzonego dziś głównie 
z pomnikowymi „Krzyżakami”. Mało znana 
„Ulica Graniczna”, film sprzed początków Hol-
ly-caustu, pierwszy w ogóle obraz zagłady Ży-
dów polskich. Staroświecki w uroczy sposób, 
cała plejada aktorów międzywojnia żegna się 
tu z ekranem, w tym sensie to jakby ostatnie 
dzieło kina II RP; wartościowy ze względu na 
bezkompromisowe studium różnych odmian 
polskiego antysemityzmu. Nie pokazuje Ży-
dów jako zwierzyny łownej, ale przez dłuższą 
część skupia się na ich koegzystencji z polski-
mi sąsiadami jeszcze przed utworzeniem get-
ta. Ford „przekroił” warszawską kamienicę 
i dokonał, owszem, uproszczonej dla potrzeb 
widowiska filmowego, ale celnej analizy socjo-
logicznej. Ja temu filmowi wierzę stokroć bar-
dziej niż „W ciemności” Holland, nawet mimo 
takich wpadek jak sceny kanałowe, w których 
jakoś nikt nie musi używać sztucznego oświe-
tlenia. Kapitalna rola Władysława Godika jako 
starego Żyda, takoż znakomity drugi plan na 
czele z Walterem i Ćwiklińską. 

ENGLISH

MY FRIEND IVAN LAPSHIN DIRECTED 
BY ALEKSEI GERMAN, 
BORDER STREET DIRECTED BY 
ALEKSANDER FORD

Euro 2016 is in full swing – what can I do, with 
matches every day, how can I find time for 
the cinema? Excuse me, but this time I will 
open my drawers with films for you – but not 
with the ones which are ‘must-have’ of every 
cinemagoer; the ones you come back to, to re-
mind yourself of the taste of the masterpiece; 
such a list would be too obvious, how many 
times can you recommend Amadeus, 2001: 
A Space Odyssey, or Fanny and Alexander. 
I reach further and take out boxes that are 
still available, at least on order, with films by 
two forgotten directors. The first one contains 
three films by Aleksei German, a Russian di-
rector who passed away a few years ago. He 
was in the spotlight when Russian critics con-
sidered his My Friend Ivan Lapshin, shot just 
before perestroika, to be the greatest achieve-
ment in the history of the Russian cinema. 
Even if the choice is somehow exaggerated, 
the film captures the characteristic Russian 
mosaic, polyphony, and capriciousness of the 
collective protagonist – in this case, the Sovi-
et society of the Great Purge. The main plot 
tells a story of unrequited love of a police offi-
cer to a provincial actress; yet, this depiction 
of communal apartment dwellers, similar to 
the one in One room tenants by Uniłowski, is 
constructed from details, perfectly present-
ed background, and elaborate contexts. The 
author achieved the goal of “filming the year 
1935 with a candid camera”. 

The other box contains early films of Alek-
sander Ford, nowadays associated mainly 
with the epic film Knights of the Teutonic 
Order. Little-known Border Street, a  film 
before the beginning of Holly-caust, is the 
first-ever depiction of the extermination of 
Jews. Old-fashioned in its own charming 
way, it can be regarded as the last film of the 
Polish cinema of the interwar period and as 
a  farewell to a  number of actors of those 
times; an uncompromising study of various 
Polish anti-Semitic behaviours. It does not 
show Jews as the game, but rather focuses 
on their co-existence with Polish neighbours 
before the ghetto was opened. Ford put a ten-
ement house in Warsaw into pieces and an-
alysed – in a simplified way for the purposes 
of show – the society right on the mark. This 
film convinces me a hundredfold more than 
In Darkness by Holland, even despite such 
slips as sewer scenes, where nobody has to 
use artificial light. A brilliant performance of 
Władysław Godik as an old Jew and excellent 
background with Walter and Ćwiklińska. 
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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.
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MÓJ PRZYJACIEL 
IWAN ŁAPSZYN 
REŻ ALEKSIEJ GERMAN

ULICA 
GRANICZNA 
REŻ. ALEKSANDER FORD





GORĄCE LATO 
W SZEKSPIROWSKIM

8 6 – 8 7

 Gdańskim Teatrze Szekspirowskim tegoroczne 
lato otworzy premiera - prawdopodobnie pierw-
szego na świecie - musicalu na scenie elżbietań-

skiej – „Kiss Me, Kate!”. Czeka nas też jubileuszowy 20. 
Festiwal Szekspirowski, „Wesołe kumoszki z Windsoru”, 
zwiedzanie teatru z przewodnikiem oraz akcje happenin-
gowe na ulicach całego Trójmiasta.

Już od początku lipca na scenie Teatru Szekspi-
rowskiego będzie można oglądać wyjątkowy musical 
zrealizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym im. 
D. Baduszkowej w Gdyni. „Kiss Me, Kate!” autorstwa Co-
le’a Portera, inspirowany „Poskromieniem złośnicy” Wil-
liama Szekspira,reżyseruje Borys Szyc. Spektakl, grany 

W

TEKST Magdalena Hajdysz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

przez aktorów Muzycznego, jest drugą produkcją w re-
pertuarze Teatru Szekspirowskiego, przygotowaną spe-
cjalnie na scenę elżbietańską. Jej charakterystycznymi 
cechami są wysunięta w głąb wewnętrznego dziedzińca 
Sali głównej scena, z  trzech stron otoczona widzami, 
z  których część zajmuje miejsca stojące na parterze 
(najlepsze, bo zapewniają największe emocje dzięki in-
terakcji z aktorami), a część ma do dyspozycji miejsca 
siedzące na trzech kondygnacjach drewnianych galerii, 
otaczających scenę.

Na takiej samej scenie grany jest już od roku, święcą-
cy triumfy popularności wśród widzów,spektakl „Wesołe 
kumoszki z Windsoru”. Na niego również możemy wybrać 
się latem do Gdańska i przenieść się w czasie do teatru 
epoki Szekspira, w której spektakle grane były pod gołym 
niebem, w dziennym świetle, a widzowie stanowili bardzo 
ważną część przedstawienia.

„Kiss me, Kate” również ma szansę zawojować publicz-
ność – nie tylko ze względu na tematy, które podejmuje: 
miłość, zazdrość, walkę płci, ale również dużą dawkę hu-
moru i znakomitą muzykę autorstwa Cole’a Portera. Sztu-
ka jest formą teatru w teatrze. Akcja dzieje się na scenie 
i zapleczu teatru muzycznego w Baltimore, który właśnie 
wystawia „Poskromienie złośnicy”. Właściciel teatru, 
Fred Graham, angażuje do roli Kasi swoją byłą żonę Lilli 
Vanessi, siebie samego zaś obsadza w roli Petrukia. Wart-
ka akcja i zbiegi okoliczności sprawiają, że w pewnej chwili 
nie wiadomo już, co jest teatrem, a co życiem. 

- Dla aktorów granie „Kiss me, Kate!” jest wyjątkową 
przygodą, ponieważ jest to sztuka autotematyczna, do-
tykająca tematu samej pracy aktora, jego warsztatu. To 
sztuka o aktorach. Nie tylko o miłości, która jest głównym 
wątkiem opowieści, ale też o teatralności. Bawimy się tą 
konwencją, pokazujemy proces tworzenia, powstawa-
nia teatru. – mówi o spektaklu reżyser Bernard Szyc. Co 
ważne dla turystów, spektakl będzie tłumaczony na języki 
angielski i niemiecki.

To jednak nie koniec atrakcji, które czekają nas tego 
lata w Gdańsku. W tym roku w dniach 29 lipca – 7 sierp-
nia odbędzie się też jubileuszowy 20. Gdański Festiwal 
Szekspirowski, który zalicza się do największych wyda-
rzeń teatralnych na świecie. Zagoszczą na nim artyści 
z Iranu, Izraela, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Rosji. 
Wielką postacią tegorocznej edycji będzie Romeo Ca-
stellucci ze swą grupą Societas Raffaello Sanzio. Jest to 
reżyser, artysta sztuk wizualnych, laureat wielu nagród, 
w  tym Złotego Lwa w  Wenecji za dorobek twórczości 
w  2013 roku, należy do grona twórców definiujących 
współczesny teatr europejski, funkcjonując na pograni-
czu sztuk plastycznych i teatru. Na 20. Festiwalu Szek-
spirowskim zaprezentujemy jego "Juliusza Cezara". Po 
raz kolejny będziemy w Gdańsku prezentować dzieło 
niezwykle cenionego europejskiego twórcy teatru au-
torskiego: Silviu Purcarete, który tym razem przywie-
zie „Sen nocy letniej”, zrealizowany w Teatrze Bałtycki 
Dom w Sankt Petersburgu. 

Brytyjska grupa teatralna Forced Entertainment, 
dzięki współpracy z British Council, przywiezie projekt 
„Complete Works” – skondensowaną wersję wszystkich 
sztuk Szekspira. A to tylko drobna część wszystkich festi-
walowych atrakcji. Ramowy program festiwalu dostępny 
jest już na stronie www.festiwalszekspirowski.pl.
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Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza 
również na codzienne zwiedzanie z  prze-
wodnikiem niesamowitych wnętrz bu-
dynku i  zakamarków sceny. Zwiedzanie 
odbywa się w językach polskim, niemiec-
kim, angielskim i rosyjskim. Szczegóły na 
www.teatrszekspirowski.pl. 

ENGLISH 

HOT SUMMER IN THE GDAŃSK 
SHAKESPEARE THEATRE

The Gdańsk Shakespeare Theatre will open 
this summer season with a premiere of prob-
ably the first in the world musical on Elizabe-
than stage, "Kiss Me, Kate." The jubilee 20th 
Shakespeare Festival, "The Merry Wives of 
Windsor," guided sightseeing tours of the the-
atre and happenings on the streets all over the 
Tri-City also await us.

From the very beginning of July an ex-
ceptional musical will be on display on the 
stage Shakespeare Theatre, realized in the 
cooperation with the D. Baduszkowa Mu-
sic Theatre in Gdynia. "Kiss Me, Kate" by 
Cole Porter, inspired by "The Taming of the 
Shrew" by William Shakespeare, is direct-
ed by Borys Szyc. The show, played by the 
actors of the Music Theatre, is the second 
production in the repertoire of Shakespeare 
Theatre, prepared especially for the Eliza-
bethan stage. Its characteristic features are 
a stage ejected into the inner yard of its main 
hall, surrounded by an audience from three 
sides, some of whom take standing places 
on the ground floor (the best, because they 
provide the greatest excitement thanks to 
the interaction with actors), and the oth-
ers may use the seats on three floors of the 
wooden gallery surrounding the stage.

Famous among viewers, the perfor-
mance of "The Merry Wives of Windsor", 
has been played at the same stage for a year. 
We can also choose this play when going to 
Gdansk in summer and move in time to the 
era of Shakespeare's theatre, when perfor-
mances were played in the open air, in the 
daylight, and spectators were a very import-
ant part of the show.

G O R Ą C E  L A T O  W  S Z E K S P I R O W S K I M

"Kiss me, Kate" also has a chance to con-
quer the audience, not only because of the 
topics such as love, jealousy, sexes fight, but 
also a large dose of humour and great music 
by Cole Porter. The play is a form of theatre 
within a theatre. The action is happening on 
the stage and background of the musical the-
atre in Baltimore, which is just staging "The 
Taming of the Shrew." The owner of the the-
atre, Fred Graham, employs his ex-wife Lilli 
Vanessi as Kate, and casts himself in the role 
of Petruchio. Swift action and coincidences 
cause confusion in the viewer and one no lon-
ger knows which it is theatre and which is life.

‘For the actors playing "Kiss me, Kate" it 
is a unique adventure as it is a self-reflexive 
play, touching the subject of actor's work 
and workshop. This is a play about actors, 
not only about love, which is the main theme 
of the story, but also about theatricality. We 
play with this convention, show the process 
of creation, the formation of theatre,’ says 
about the performance the director Borys 
Szyc. What is important for tourists, the play 
will be translated into English and German.

Nevertheless, this is not the end of the 
attractions that await us this summer in 
Gdansk. This year, on July 29 - August 7 
there will be the 20th Gdansk Shakespeare 
Festival, which is one of the greatest theatri-
cal events in the world. The festival will host 
artists from Iran, Israel, Italy, Great Britain, 
Belgium and Russia. A  great figure of this 
year’s edition is Romeo Castellucci and his 
group Societas Raffaello Sanzio. He is a di-
rector, visual artist, winner of many awards, 
including the Golden Lion in Venice for cre-
ative achievements in 2013, and belongs to 
the group of artists that define the contem-
porary European theatre, functioning on 
the border between fine arts and theatre. At 
20th Shakespeare Festival we will present 
his "Julius Caesar." 

Once again we will present in Gdansk 
work of an extremely highly regarded Euro-
pean creator of author’s theatre, Silviu Pur-
carete, who will bring "Midsummer Night's 
Dream", produced in the Baltic House The-
atre in St. Petersburg.

The British theatre group Forced Enter-
tainment, in cooperation with the British 
Council, will bring the project "Complete 
Works," a condensed version of all of Shake-
speare's plays. And this is only a small part 
of all festival attractions. The framework 
program of the festival is accessible on www.
festiwalszekspirowski.pl.

The Gdańsk Shakespeare Theatre also 
serves a daily guided tour of the amazing inte-
rior of the building and every nook and cran-
ny of the stage. The sightseeing takes place in 
Polish, German, English and Russian. More 
details on www.teatrszekspirowski.pl. 
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GŁODNEMU
GŁÓD NA MYŚLI 

LATEM MARZĘ O UPAŁACH. GORĄCU TAK TROPIKALNYM I PRZENIKLIWYM, 
ŻE – DZIAŁAJĄC NA MNIE OD ZEWNĄTRZ – PRZECHODZI PRZEZ 
SKÓRĘ I WKRADA SIĘ DO ŚRODKA. LATEM CHCIAŁABYM ŻYĆ POZA 
MIASTEM, PATRZEĆ Z DOŁU NA DRZEWA, ZRYWAĆ BEZIMIENNE KWIATKI 
I GŁASKAĆ ZWIERZĘTA W ICH NATURALNYM ŚRODOWISKU.



ałe lato pragnę co roku spędzić w dziczy 
i – bądź co bądź – w jakiś sposób mi się 
udaje: toczę bój w betonowej dżungli. 

Jak to dobrze, że zawsze wtedy na ratunek 
przychodzi mi sztuka, a szczególnie ten wy-
jątkowy jej rodzaj, który przynosi ulgę w tym 
smutnym jak nie wiem co kraju.

Taka historia przytrafiła mi się z  Agą 
Głód. Kilka miesięcy temu może i nie było 
najcieplej, ale zimą zawsze lubię przygotować 
sobie grunt pod późniejsze, pogodniejsze po-
trzeby. I tak oto mamy czerwiec, a ja siedzę 
z nosem w laptopie, na drugim piętrze zbyt 
dużego bloku za Wisłą i – o losie! – jakże się 
cieszę, jak bardzo miło mi na sercu i trochę 
też w  żołądku, że Aga daje mi powody do 
uśmiechów. Przenosi na płótna całe prze-
strzenie tropikalnych lasów, usadza w nich 
wygodnie rozleniwione, acz przebojowe zwie-
rzęta, a innym razem zalewa obrazy litrami 
oceanicznej wody i wpuszcza w nią kolorowe, 
psotne ryby. Lwice śmieją się z pełnymi od 
zebr brzuchami, a koledzy tych już zjedzo-
nych relaksują się gdzieś obok, rozciągając 
kopyta, zanim – nieuchronnie – naprawdę je 
wyciągną. To tu, to tam chowają się czarowne 
kreatury, smoki i trolle i przecież wiesz, że to 
tylko wymysł artystycznej wyobraźni, a i tak 
chcesz wierzyć, że istnieją – tak spójną całość 
tworzą z bajkowym światem Agi. Wszystko 
jest więc dokładnie tak, jak chciałabym żeby 
było w  wymarzonej przeze mnie puszczy, 
gdzie – mimo łańcucha pokarmowego – wszy-
scy są kumplami, a czas spędza się beztrosko 
w dobrym humorze i w zrozumieniu najistot-
niejszych praw, pociągających za sznurki 
świata. W wyrozumiałości, której staje się 
zadość w uśmiechu konsumowanej na obiad 
zebry, chyba po prostu cieszącej się, że może 
zaspokoić głód swych lwich sąsiadów. 

Fajnie, że są tacy ludzie jak Aga – ilustru-
jący to, co lubią, jednocześnie wprawiając 
w dobry nastrój oglądających te miłe obraz-

ki. To ten typ artystów, którzy tak szczerze 
odwzorowują to, co wiruje im w głowach, że 
nie sposób pozostać na to obojętnym, chłod-
nym i nie-zauroczonym. Aga ma lwie serce 
i  prawdziwie wilczy apetyt na to, żeby da-
wać radość wszystkim, którzy permanent-
nie i zbyt intensywnie biorą udział w wiel-
komiejskim, katorżniczym wyścigu szczu-
rów. Tym, którzy zbyt mało mają zwykłych 
przyjemności na co dzień i którzy – wierzę, 
że patrząc na skrawki raju Agi – zedrą z sie-
bie przyciasne spodnie w kant i jak Tarzan 
zapolują na coś, co jest tak naprawdę w ży-
ciu ważne. 

ENGLISH 

WE ALL KNOW GŁÓD’S ON YOUR MIND

In summer I dream of hot days. I dream of heat 
which is so tropical and acute that, touching me from 
the outside, it goes through my skin and creeps 
inside. In summer I would like to live out of town, 
look at trees from the bottom, pick flowers and 
stroke animals in their natural environment.

Every year I desire to spend the whole sum-
mer in the wilderness and, all in all, I some-
how manage to do it: I fight in the concrete 
jungle. How nice that art always rescues me, 
especially its unique kind which brings relief 
in this sad as I-don’t-know-what country.

Such a story happened to me with Aga 
Głód. A few months ago it was not very warm 
but in winter I always like to prepare myself 
for later, warmer needs. Now it is June and 
I am having my nose in the laptop on the sec-
ond floor of not that big block of flats behind 
the Vistula and – oh wow! – I am so happy, 
I feel so much pleasure in my heart and a bit in 

G Ł O D N E M U  G Ł Ó D  N A  M Y Ś L I

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

my stomach that Aga gives me the reasons to 
smile. She transfers to her canvas whole spac-
es of tropical forests and puts indolent but at 
the same time go-ahead animals in it, and the 
other time she floods her paintings with litres 
of oceanic water and lets colourful, roguish 
fish in it. Lionesses are laughing with the stom-
achs full of zebras, and friends of the already 
eaten are relaxing nearby breathing the air 
until, inevitably, they’ll breath their last. Here 
and there are hiding enchanting creatures, 
dragons and trolls, and although you know 
they are the invention of artistic imagination, 
you want to think they exist: they make such 
a consistent whole with Aga’s fabulous world. 
Everything is exactly as I would like it to be in 
my dreamful wilderness where, despite the 
food chain, everyone is friends and you spend 
time lightly in good humour, understanding 
the most significant laws which pull strings of 
the world. In consideration which satisfies the 
smiling zebra which is being consumed for 
dinner and which seems happy that she can 
satisfy hunger of her lion neighbours.

It is nice that there are such people as Aga, 
illustrating what they like and at the same 
time putting in good mood those who watch 
the pleasant pictures. This is a type of artists 
who project things which whirl in their heads 
so truly that it is hard to stay indifferent, cold 
and unenchanted. Aga is lionhearted and she 
is also hungry as wolf for giving joy to every-
one who permanently and too intensively 
take part in big-city, back-breaking rat race. 
To all who have too little pleasure on a daily 
basis and who, looking at patches of Aga’s par-
adise, will tear off their tight creased trousers 
and, just like Tarzan, will hunt for something 
which is really important in life.  

C
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B Ę D Z I E  T A K ,  J A K  S O B I E  W Y M Y Ś L Ę

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

CODZIENNIE ATAKUJĄ NAS MILIONY 
BODŹCÓW. MOŻE WŁAŚNIE Z TEGO 
POWODU POTRZEBUJEMY ARTYSTÓW 
MULTIDYSCYPLINARNYCH, KTÓRZY 
POTRAFIĄ UJARZMIĆ DLA SWOJEGO 
PRZEKAZU WIELE FORM. JEDNYM Z NICH 
JEST MACIEJ JARCZYŃSKI, MŁODY 
TRÓJMIEJSKI REŻYSER, KOMPOZYTOR, 
DYRYGENT I MALARZ W JEDNEJ OSOBIE.

Co jest ważniejsze: obraz czy dźwięk?
Nie jestem w stanie tego rozdzielić. Staram się myśleć jedno-
cześnie dźwiękiem i obrazem. A nawet nie tyle staram się, 
co po prostu tak mi wychodzi. Nawet kiedy komponuję samą 
muzykę to myślę też obrazem. Ostatni utwór jaki skompo-
nowałem nazwałem od wulkanu Cotopaxi, który widziałem 
w Ekwadorze. Tak samo kiedy na przykład myślę o filmie, 
wyobrażam sobie sceny, które chcę zrobić, to od razu zasta-
nawiam się co będzie się działo w warstwie dźwiękowej.

Zajmujesz się z jednej strony muzyką – komponujesz, 
prowadzisz chór – z drugiej strony malujesz, z trzeciej 
– kręcisz filmy, które są połączeniem obrazu i dźwięku. 
Czasami rzeźbisz, tworzysz instalacje. Nie masz 
wrażenia, że przez wielość dziedzin, którymi się 
zajmujesz, rozmieniasz się na drobne?
To trochę szerszy temat. Obecnie panuje jakaś taka ten-
dencja oczekiwania od ludzi, żeby mieli bardzo wąską 
specjalizację. Jeśli ktoś jest specjalistą od pchania wóz-
ka z kamerą to nie nosi kabli, tylko przez całe życie pcha 
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K I E DY  M A L OWA Ł E M  M I A Ł E M 
W R A Ż E N I E ,  Ż E  C HC Ę 

P OW I E DZ I E Ć  C O Ś  W I Ę C E J, 
Ż E  SA MO  M A L A R S T WO 

N I E  W YS TA RC Z A .  K I E DY 
KOM P O N OWA Ł E M  –  TA K  SA MO. 

wózek z kamerą. Jest w tym najlepszy na świecie, ale nie 
robi nic innego. Ja interesowałem się tymi wszystkim dzie-
dzinami od dawna i jestem w kontrze do tych wąskich spe-
cjalizacji. Oczywiście czasami myślę sobie, czy nie dojdzie 
kiedyś do tego, że którąś z tych dziedzin uprawiam nieco go-
rzej, bo robię też inne rzeczy. Ale nie zależy mi na tym, żeby 
być w czymkolwiek specjalistą. W ogóle bardzo bym nie 
chciał być kiedykolwiek nazwany specjalistą. Nigdy bym 
też nie powiedział, że się na czymś znam. Jeśli ktoś mówi, 
że się na czymś zna albo jest specjalistą w czymś to jest bar-
dzo blisko momentu, w którym nie dopuszcza do siebie, że 
czegoś może jednak nie wie. To wynika z tego, że całe życie 
coś robisz, wszyscy utwierdzają cię w przekonaniu, że jesteś 
doskonały. Zafiksujesz się w tym i nie dopuszczasz do siebie 
czegoś z zewnątrz. Ja bym tak nie chciał. Lubię nazywać sie-
bie amatorem, choć słowo to w języku polskim źle się koja-
rzy. Z etymologicznego punktu widzenia oznacza po prostu 
kogoś, kto robi coś z pasją i miłością. Nie chcę być specjali-
stą, dlatego staram się robić wszystko, co mnie interesuje.

Uczyłeś się w Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk 
Pięknych. A potem do muzyki i malarstwa dołączył 
film. Był wypadkową tych dziedzin? Postanowiłeś je 
połączyć?
Odkąd zacząłem równolegle studiować na Akademii Mu-
zycznej i ASP, postanowiłem jeszcze bardziej szukać, tego 
co będzie najbardziej odpowiednie dla mnie. Ale nie znala-
złem. Być może w gruncie rzeczy nawet nie chciałem zna-
leźć. Niedługo stuknie mi trzydziestka i wiem już na pew-
no, że dalej nie znalazłem. Film jest więc dla mnie świetną 
opcją. To medium, w którym mogę wszystko. W „85625” 
sam to sobie udowodniłem. Cała historia jest niejako zilu-
strowana moimi obrazami. Skonstruowałem też lalkę, któ-
rej wyrzeźbiłem twarz, uszyłem ubranie a później ją zani-
mowałem. Do tego jeszcze projekt i wykonanie scenografii. 
Do filmu sam też skomponowałem muzykę i przygotowa-
łem chór, który poprowadziłem podczas nagrań w studio. 
Skorzystałem z umiejętności, które posiadłem podczas 
nauki. Stwierdziłem, że film skupia wszystko, co jestem 
w stanie sam zrobić. Mogę w ten sposób mówić do ludzi za 
pomocą jednego medium, które się rozprasza na wszystkie 
inne. Dlatego mam nadzieję, że przy filmie zostanę. Mogę 
tam malować, bawić się muzyką, robić co mi się przyśni. 
Chciałbym, żeby został moim docelowym medium.

Przestaniesz szukać?
Zawsze, kiedy coś robiłem, wydawało mi się, że potrzebuję 
czegoś więcej. Kiedy malowałem miałem wrażenie, że chcę 
powiedzieć coś więcej, że samo malarstwo nie wystar-

cza. Kiedy komponowałem – tak samo. Myślę, że właśnie 
dlatego, że myślę obrazem i dźwiękiem, mogę to połączyć. 
Dlatego mam nadzieję, że w pewnym sensie już niedługo 
przestanę szukać, przynajmniej tego jednego.

Film „85625” to jest póki co twoje najważniejsze dzieło?
Nie chciałbym tak mówić. Mam nadzieję, że nigdy nie po-
wiem, że jakieś dzieło jest moim najważniejszym.

A najważniejszym do tej pory?
Gdyby zanalizować różne rzeczy, które dotychczas robi-
łem, to pewnie tak. Ten film jest dla mnie o tyle ważny, że 
porusza temat, który jest dla mnie istotny – temat obozów 
i drugiej wojny światowej. Po drugie może być dla mnie naj-
ważniejszy też z tego względu, że tak jak wspomniałem, udo-
wodniłem sobie, że mogę zrobić wszystko, że nie muszę my-
śleć, czy wybrać to, czy to, tylko mogę wykorzystać wszyst-
ko. Ale nie chcę myśleć, że to jest najważniejsze dzieło. 

Ale to twoje dzieło, które odbiło się największym 
echem.
Zdecydowanie. I to z tych samych powodów. Temat jest bar-
dzo nośny i nie ukrywam, że to bardzo pomogło w zdobyciu 
tylu nagród i wyróżnień. Pomyśl o facecie, który pracował 
w krematorium w obozach koncentracyjnych, który opo-
wiada, jak wrzucał ciała dzieci do ognia. Wiadomo, że to po-
ruszy każdego, chyba że jest z nim coś nie tak. Odważyłem 
się też na oryginalną formę. Tę jego dramatyczną opowieść 
przefiltrowałem w stu procentach przez swoją wyobraźnię. 
On sam pojawia się tylko w końcówce filmu. Przez prawie 
cały czas słyszymy tylko jego głos, a wizja przedstawia 
moje obrazy, moje animacje. Jest też moja muzyka chóral-
na. Wydaje mi się, że właśnie sama forma filmu popchnęła 
go troszeczkę dalej.

Czy ten film można gdzieś zobaczyć?
Udostępniłem go na moim kanale Vimeo kiedy nagle 
zmarł główny bohater. Chciałem, żeby więcej ludzi o tym 
człowieku usłyszało. Wcześniej był wyświetlany na wielu 
festiwalach i przeglądach. Nie mogłem go udostępnić w sie-
ci, bo był to wymóg niektórych festiwali.

Twój film znalazł się też na festiwalu w Cannes.
Tak, ale festiwal w Cannes jest specyficzny. W festiwalach 
na całym świecie długość filmu krótkometrażowego za-
myka się w 30 minutach. W Cannes jest to 15 minut. Na 
konkurs główny musiałbym więc wysłać krótszą wersję, 
ale odezwało się we mnie chyba coś w rodzaju sumienia 
dokumentalisty. Obejrzałem tę krótsza wersję i mi nie wy-
starczyło. Dodałem napisy i taką wizualną codę i dopiero 
to w moim przekonaniu uzupełniło w miarę tę historię. Nie 
mogłem go skrócić, a wyszło ponad 18 minut. Nie mogłem 
go zatem wysłać na główny konkurs, wysłałem na short-
-corner. I dostał się. Dzięki temu znalazłem dystrybutora 
we Francji. I może dzięki temu teraz wyświetlają go telewi-
zje w Holandii, Francji, Czechach, USA i gdzieś tam.

Czy bez zaplecza biznesowo-menedżerskiego, bez super 
dystrybucji, kontaktów, całej przemysłowej machiny 
da się w tym zaistnieć? Da się być niezależnym i robić 
to dalej nie mając funduszy, bo przecież właśnie nie 
dostałeś dofinansowania na kolejny film?
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Da się, ale jest to bardzo trudne. Ale gorzej będzie z pro-
mocją, z tym zaistnieniem. W niezależnym kinie krótki 
metraż jest jeszcze trudniejszy niż długi, bo nie zobaczysz 
go w kinie. Dystrybutor, którego mam we Francji, ma tych 
filmów mnóstwo, więc nie jestem najważniejszy. Więcej 
zdobyłem sam, starając się o dystrybucję tego filmu po 
festiwalach. Nie mówię już o sztukach plastycznych czy 
komponowaniu, bo przecież zdarza mi się coś namalować 
i napisać poza filmem. Bez funduszy wszystko zostaje 
w szufladzie. Żeby coś zagrać trzeba mieć muzyków, żeby 
mieć muzyków trzeba im zapłacić, żeby im zapłacić trzeba 
mieć z czego.

Ile zarobiłeś na tym „85625”?
Nic. Chociaż na jednym festiwalu dostałem dwa tysiące 
złotych. Stypendium, które dostałem na zrobienie filmu, 
całe poszło na ten cel. Trochę z niego przeznaczyłem też 
na dystrybucję. Te dwa tysiące, które dostałem na festiwa-
lu też się rozpłynęły – większość wtopiłem w dystrybucję. 
Może z kilkaset złotych mi zostało. Za pół roku pracy to nie 
jest wielka kwota.

A ile cię kosztowało zrobienie tego filmu?
Kilkanaście tysięcy. Dostałem z ministerstwa 14 tysięcy 
stypendium na konto. Droga była muzyka, bo musiałem 
wynająć studio w Radio Gdańsk, akustyka, chór. Wszystko 
po mega promocyjnych cenach, ale jednak. Muzyka kosz-
towała więcej niż połowę całego budżetu. A wyniósł on kil-
kanaście tysięcy. Nie potrafię policzyć dokładnie ile. Trochę 
pieniędzy ze stypendium musiałem wydać na rachunki, bo 
przez pracę nad filmem nie mogłem przez jakiś czas podjąć 
innej. Przez trzy miesiące pracowałem nad nim po 12 godzin 
dziennie. Kilkaset złotych posłużyło zatem na rachunki.
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Dostajesz laury, jesteś doceniany, a żyjesz z pieniędzy 
zarobionych jako nauczyciel i asystent dyrygenta chóru.
Tak.

Nie wkurza cię to?
Czasami pojawia się frustracja, kiedy nad czymś długo 
pracuję i wiem, że mi wyszło – chociaż rzadko mam takie 
poczucie, najczęściej jestem wkurzony na siebie. Potem 
myślę sobie, że fajnie byłoby móc robić coś, co lubię i nie 
musieć dorabiać w szkole, co absolutnie nie jest moim do-
celowym zajęciem. 

Zostawmy te gorzkie żale. Pracujesz teraz nad filmem 
o chórze.
I to jest obecnie mój najważniejszy film. Myślę teraz tylko 
o nim i pracuję nad nim codziennie. Kiedy pomyślę, że mu-
szę iść jutro do szkoły, to strasznie mi się nie chce. Pomysł 
na ten film chodził mi po głowie od mniej więcej dwóch lat, 
ale bardzo ewoluował. Ostatecznie stwierdziłem, że chcę 
zrobić obraz, którego głównym bohaterem będzie chór. 
Nie chciałem robić filmu, którego głównym bohaterem 
będzie jedna osoba – to taka polska szkoła dokumentu. 
Dlatego bohater będzie zbiorowy, a to dość trudne. Chcę 
przez ten zespół opowiedzieć o tym, czym jest chóralisty-
ka, czym jest śpiewanie w chórze, czym jest amatorski 
ruch śpiewaczy.

Dodajmy, że pracujesz w chórze.
Jako asystent dyrygenta. A związany z chóralistyką jestem 
od ponad dziesięciu lat. Kiedyś się w tym zakochałem. 
Najpierw, będąc chórzystą, stwierdziłem, że to jest super 
i chcę iść na poświęcone temu studia. Taka była kolejność. 
Najpierw poszedłem na ASP, potem do chóru, a potem na 
dyrygenturę chóralną.

Jak trafiłeś do chóru?
Kiedy przyszedłem do Gdańska na studia wiedziałem, że 
nie chcę zrywać kontaktu z muzyką. Zobaczyłem Akade-
micki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, kiedy występował 
na stoczni podczas koncertu z Jeanem Michelem Jarrem. 
Spodobało mi się i poszedłem na przesłuchanie. To dość 
standardowa droga. Po dwóch latach stwierdziłem, że to na 
tyle fajne, że chcę spróbować od strony dyrygenckiej, dlate-
go poszedłem do Akademii Muzycznej. A potem przyszło 



mi w tym chórze pracować. Niedługo minie 10 
lat, odkąd jestem w tym zespole. 5 ostatnich 
spędziłem jako asystent dyrygenta.

Aż postanowiłeś pójść dalej i go sfilmować.
Pomyślałem, że to dobra okazja, by spojrzeć 
na to zjawisko okiem kamery. Szerzej. 

Nie ukrywajmy – chóralistyka to nisza. 
Myślisz, że film o chórze spotka się z jakimś 
zainteresowaniem?
Sam temat faktycznie nie jest nośny. Dlatego 
chciałbym zrobić ten film tak, żeby pokazać 
to, co jest najważniejsze w chóralistyce.

A co jest najważniejsze?
Sam do końca nie wiem, mam nadzieję, że 
się dowiem po zmontowaniu filmu. Na pewno 
chcę pokazać, że jest to grupa osób. Chór to 
nie jest tylko muzyka. To specyficzna grupa 
ludzi, która spędza ze sobą bardzo dużo czasu, 
ma wspólny cel. 

Tak jak w sporcie.
W sporcie często dochodzi do rywalizacji, a tu 
nie. Nawet jeśli jeździmy na jakieś konkursy, 
to celem jest dla nas osiągnięcie najwyższego 
poziomu artystycznego i satysfakcja. Nie ma 
czegoś takiego, że za wszelką cenę musimy 
coś wygrać. Oczywiście chcemy wygrać. Pa-
miętasz Olimpiadę Chóralną w Rydze? Pew-
nie, że jest tam rywalizacja, ale ona naprawdę 
nie jest najważniejsza. Ja najlepiej zapamię-
tałem te wyjazdy z chórem, gdzie poznawało 
się ludzi z całego świata. A ci ludzie byli życz-
liwi i sympatyczni. Coś jest w tym śpiewie... 
Od wieków wiadomo, że muzyka łagodzi 
obyczaje. Śpiew zbiorowy łączył i łączy ludzi. 
Prawdopodobnie od niego zaczęła się w ogóle 
muzyka. Nasze ciągłe spotkania na próbach, 
po próbach, wspólne wyjazdy, tworzą specy-
ficzną grupę społeczną.

Duża część tych ludzi przebywa ze sobą też 
poza chórem i muzyką.
No właśnie. Jest wiele małżeństw chóralnych. 
Chór to grupa ludzi, których łączy wspólne 
śpiewanie, ale mi się wydaje, że to tylko pre-
tekst. Może źle to interpretuję, ale wiesz, że to 
nie jest tylko i wyłącznie spotkanie się na kilka 
godzin, odbębnienie próby i pójście do domu. 
Ci ludzie w Akademickim Chórze UG nie za-
rabiają na tym. Każdy z nich albo studiuje, 
albo pracuje, albo studiuje i pracuje. A pomi-
mo tego przychodzi wieczorem na próbę, a te 
czasami bywają bardzo ciężkie, i daje z siebie 
wszystko. A razem z pierwszym dyrygentem 
(dodajmy tutaj - prof. Marcinem Tomczakiem 
- byłby zawiedziony gdybym go w tym miejscu 
nie wymienił) staramy się trzymać wysoki 
poziom, a to kosztuje dużo pracy. I ci ludzie 
przychodzą i chcą pracować. I robią to nie dla-

tego, że kochają muzykę chóralną, choć tacy 
pewnie też się zdarzają. Ale muzyka ich spaja. 
Mam nadzieję, że o tym będzie ten film.

Kiedy ostatni raz coś namalowałeś?
W zeszłym roku namalowałem jeden dość 
duży obraz. A poza tym to przy kręceniu filmu 
„85625” namalowałem 35 obrazów. 

Kawałek czasu temu.
Tak, przemalowywałem też jeden z moich sta-
rych obrazów na potrzeby realizacji mojego 
filmu fabularnego „Oddech”. Film zaczyna się 
płótnem, które nazwałem „Akt wiszący”.

Nie ciągnęło cię do malowania, czy nie 
miałeś czasu?
Nie miałem czasu. W zeszłym roku zrobiłem 
trzy krótkie filmy. Nie chcę też na siłę w każ-
dym filmie malować, ale jeśli jest taka okazja 
to chciałbym malarstwo wykorzystywać. Mam 
już pomysł na duży film fabularny, w którym też 
znalazłoby się moje malarstwo, ale zrobię obra-
zy jak będę nad nim pracował. Nie chcę teraz na 
siłę myśleć o filmie przez pryzmat malarstwa. 
Akurat w tych trzech ostatnich filmach malar-
stwo się pojawiło – jeden jest o obrazie, ale nie 
moim, w drugim wykorzystałem swój. Trzeci 
film jest o Mateuszu Kołosie i nie ma w nim 
malarstwa, są za to jego opowiadania. Staram 
się nie zamykać w tym, że wszędzie musi być 
wszystko. Będzie tak, jak sobie wymyślę. 

ENGLISH 

IT WILL BE JUST AS I INVENT

Millions of stimuli attack us every day. Maybe that 
is why we need multidisciplinary artists who can 
harness a lot of forms for their message. One of 
them is Maciej Jarczyński from Tricity, a young 
director, composer, conductor and painter, all in one.

What is more important: picture or sound?
I can’t separate them. I try to think with sound 
and picture at the same time. Or even I do not 
try but it goes like that. Even when I compose 
music, I think with picture, too. I entitled my 
last piece composed “Cotopaxi”, which is the 
name of a volcano I have seen in Ecuador. 
It’s the same when I think about a film, when 
I imagine scenes which I want to make, I im-
mediately think about what is going to happen 
in terms of sound. 

On one hand, you are engaged in music: you 
compose and lead the choir; on the other 
hand, you paint, and on another hand you 
make films which are the combinations of 
picture and sound. Sometimes you sculpt, 
create installations. Don’t you have the 
impression that you spread yourself too thin, 
engaging in so many disciplines?

This is topic is a bit wider. Nowadays, there is 
some kind of tendency to expect from people 
to have a very narrow specialisation. If some-
one is a specialist in pushing a camera cart, 
they do not carry wires; they push a camera 
cart their whole life. They are the best in it, 
they don’t do anything else. I have been inter-
ested in all those disciplines for a long time 
and I am in contrast to those narrow speciali-
sations. Of course, I sometimes wonder if one 
day I’ll perform in one discipline a bit worse 
because I will be doing other things, too. But 
I don’t have to be a specialist in anything. Actu-
ally, I don’t want to ever be called a specialist. 
I would never say I’m a dab hand at some-
thing. If someone says they are a dab hand at 
something or that they are a specialist, they 
are very close to the moment when they will 
stop admitting they might not know some-
thing. That is because when you do something 
whole life, everybody reassures you that you 
are perfect. You’ll fixate on it and you won’t let 
anything from the outside get in you. I like call-
ing myself an amateur, although this word has 
negative connotations in Polish. From the ety-
mological point of view it means someone who 
does something with passion and love. I don’t 
want to be a specialist and that is why I try to 
do everything what interests me.

You studied at the Academy of Music and 
at the Academy of Fine Arts. Then, music 
and painting were joined by film. Was it 
a resultant of those disciplines? You decided 
to connect them?
When I started studying at the Academy of Mu-
sic and at the Academy of Fine Arts collateral-
ly, I decided to put more efforts in searching 
for something which will be the most appropri-
ate for me. But I didn’t find it. Maybe in some 
ways I didn’t want to find it. I will be thirty in 
a short time and I know for sure that I still ha-
ven’t found it. So film is a great option for me. 
It is a medium in which I can have everything. 
I proved it to myself in “85625”. The whole 
story is illustrated with my paintings. I also 
constructed a doll, I sculpted its face, made 
its clothing and later I animated it. In addition 
to that: the project and scenography. I also 
composed music to the film and prepared the 
choir, which I led during record sessions in the 
studio. I made use of skills which I obtained 
during learning. Film contains everything 
I can do myself. This way I can talk to people 
via a medium which scatters to everything 
else. That is why I hope I’ll stay with film. I can 
paint in it, have fun with music, do whatever 
I dream of. I want it to be my target medium.

Will you stop searching?
Whenever I was doing something, I had a feel-
ing I need something more. When I painted, 
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I had the impression that I wanted to tell something more, 
that painting was not enough. The same when I composed. 
So I hope that in some sense I’ll stop searching in a short 
time, at least searching for the one thing.

Is the film “85625” your most significant work so far?
I do not want to say that. I hope I’ll never say that some work 
is most significant.

And the most significant so far?
If we were to analyse various things I have done, I guess 
yes. This film is important to me because it raises a subject 
which is crucial to me: death camps and the 2nd World War. 
Secondly, it may be the most important for me because, as 
I have already mentioned, I proved to myself that I can do 
everything, I don’t have to think about choosing this or 
that, I can use everything. But I do not want to think that it 
is the most important work.

But it is the work which reverberated the most.
Definitely. Because of the same reasons. The topic is very 
attractive and I can’t conceal that it helped in gaining 
awards and honours a lot. Think about a guy who worked 
in incinerators in concentration camps and who tells how 
he threw children into the fire. It’s obvious that it will move 
everyone unless there is something wrong with them. I was 
brave to put it in an original form. I filtered his dramatic 
tale through my imagination in one hundred per cent. He 
appears in the end of the film. We hear only his voice for 
a long time and the picture presents my paintings, my ani-
mations. There is also a choir music. I think that the form 
alone pushed the film a bit further.

Can this film be watched somewhere?
I uploaded it to my Vimeo channel when suddenly the main 
character died. I wanted more people to hear about him. 
Earlier, the film had been displayed during many festivals 
and contests. I couldn’t upload it to the Internet because it 
was one of some festivals’ requirements.

Your film was also at the festival in Cannes.
Yes, but the festival in Cannes is specific. On festivals 
around the world the film’s length is up to 30 minutes; in 
Cannes it is 15 minutes. So I would have to send a shorter 
version for the main contest but some kind of a docu-
mentarian’s conscience appeared. I watched this shorter 
version and it was not enough. I added subtitles and a vi-
sual coda and this was the thing which complemented the 
story. I couldn’t get it shorter and it turned out to be over 
18 minutes long. I couldn’t send it for the main contest, so 
I sent it for the short-corner. It worked. Thanks to it I found 
a distributer in France. And maybe thanks to that it is now 
displayed by televisions in the Netherlands, France, Czech 
Republic, USA, and somewhere else.

Is it possible to become known without all those 
business-manager back, without super distribution, 
contacts, the whole industrial machine? Can you be 
independent and go on without the funds, because you 
just have not received a bailout for your next film?
It is possible, but it is very difficult. But it is going to be worse 
with the promotion, with this becoming known. In inde-

pendent film, short film is even more difficult than a long 
one because you won’t see it in the cinema. The distributer 
I have in France has a lot of such films so I’m not the most 
important. I achieved more on my own, trying to get my 
film distributed on festivals. I’m not talking about plastic 
arts or composing because I sometimes happen to paint 
or write something beyond the film. Without funds every-
thing stays in a drawer. You have to have musicians to play, 
to have the musicians you have to pay them, to pay them 
you have to have money.

How much did you earn on “85625”?
Nothing. Although I received 2,000 PLN on one festival. 
The whole scholarship which I got for the film was spent 
for it. I also spent some of it on distribution. Those two 
thousands which I received on the festival also vanished: 
I put the majority in distribution. Maybe a few hundred 
zlotys stayed. It’s not a  big amount of money for half 
a year of work.

And how much did the making of this film cost you?
Several thousands. I received 14 thousands of scholarship 
to my account from the ministry. The music was expensive 
because I had to rent a studio in Radio Gdańsk, acoustics, 
the choir. Everything in very discount prices, but still. The 
music cost more than a half of the budget. And the budget 
was several thousands. I can’t count how much exactly. 
I had to spend some money on bills because working on 
the film I couldn’t get a job for some time. I worked on it 12 
hours a day for three months. So a few hundreds was used 
to pay the bills.

You get credits, you are esteemed, and you live from 
the money earned as a teacher and a choir conductor’s 
assistant.
Yes.

Aren’t you mad?
Sometimes frustration appears when I work on something 
for a long time and I know that it’s good, however, this is 
a rare feeling, most frequently I’m pissed at myself. Then 
I think it would be nice to be able to do something I like and 
not to eke out in school which definitely isn’t my target job.

Let’s leave those sorrows. You are now working on a film 
about a choir.
And currently it is my most important film. I think about 
it only and I work on it every day. When I think that I have 
to go to school the next day, I’m very discouraged. I have 
had the idea for this film for more or less two years but it 
has evolved a lot. Finally, I decided that I want to make a pic-
ture with the choir as a main character. I did not want to 
make a film whose main character is one person: it’s such 
a Polish school of documentary. So the protagonist will be 
collective, and it’s quite hard. Through this band I want to 
tell what choral studies are, what singing in a choir is, what 
an amateur singing movement is.

Let’s add that you work in a choir.
As a conductor’s assistant. And I have been connected 
with choral studies for over ten years. I fell in love with it. 
First, being a member of a choir I thought that’s super and 



I want to take up studies related to it. Such was 
the order. First I went to the Academy of Fine 
Arts, then to the choir, and then on choral 
conducting.

How did you end up in a choir?
When I arrived to Gdańsk to study I knew 
that I don’t want to lose contact with music. 
I saw the Academic Choir of the University of 
Gdańsk performing in the shipyard during 
Jean Michel Jarre’s concert. I enjoyed it and 
I went to a rehearsal. It’s quite a standard way. 
After two years I thought that it’s so cool that 
I would like to try it from the conducting side, 
and that is why I went to the Academy of Mu-
sic. And then I ended working in this choir. 
Soon 10 years of my presence in the band will 
pass. Last five years I spent as a conductor’s 
assistant.

And you decided to go further and film it.
I thought it is a good occasion to take a look 
at this phenomenon with the camera’s eye. 
A wider look.

Let’s admit it: choral studies are niche. Do 
you think that there will be any interest in 
film about a choir?
Indeed, the topic itself is not very attractive. 
That is why I would like to make this movie in 
such a way: to present what is most important 
in choral studies.

And what is most important?
I don’t really know it myself, I hope I’ll know it 
after the editing of the film. For sure I would 
like to show that it is a group of people. Choir is 

not only music. It’s a specific group of people 
who spend a lot of time with each other, they 
have a common goal.

Just as in sport.
In sport rivalry is often present, here it is not. 
Even if we go to some contests, our goal is to 
achieve our highest artistic level and satisfac-
tion. There isn’t such a thing that we have to 
win at any costs. Of course we want to win. 
Do you remember the World Choir Games in 
Riga? Of course there is rivalry but it is not the 
most significant. I remember best those trips 
with the choir when we could meet people 
from around the world. And those people were 
friendly and sympathetic. There is something 
in this whole singing… It has been known for 
centuries that music has charms to soothe 
the savage beast. Collective singing has been 
always connecting people. Music probably be-
gan with it. Our constant meeting at rehears-
als, after rehearsals, trips create a specific 
social group.

A lot of these people spend time with each 
other beyond the choir and music.
Exactly. There are lots of choral marriages. 
A choir is a group of people linked with collec-
tive singing, but I think it’s just a pretext. May-
be I don’t interpret it well but you know that it 
isn’t only a few-hour meeting, getting a rehears-
al over and done with, and going home. People 
don’t earn money on the Academic Choir of 
the University of Gdańsk. Each of them either 
studies or works, or studies and works. And 
despite that they come to a rehearsal in the 
evening, and they sometimes happen to be 
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hard, and do their best. And I, together with 
the first conductor (let’s add that it is professor 
Marcin Tomczak: he would feel sorry if I didn’t 
mention him here), try to keep the high level 
and that means a lot of effort. And those peo-
ple come and want to work. And they do it not 
because they love choral music, however, there 
are some people like this. But music bonds 
them. I hope the film will be about it.

When was the last time you painted 
something?
Last year I painted one, quite big picture. Be-
sides, I painted 35 pictures shooting “85625”.

Some time ago.
Yes, I was also repainting one of my old paint-
ings for the needs of a fictional film “Oddech”. 
The film begins with a canvas which I entitled 
“Akt wiszący”.

You didn’t want to paint or you didn’t have 
time?
I didn’t have time. Last year I made three short 
films. Also, I don’t want to push myself to paint 
in every film but if there is an opportunity, 
I would like to make use of painting. I have the 
idea for a big fictional film in which my paint-
ing would also appear, but I will make pictures 
when I will be working on it. I don’t want to 
think about film through painting. It appeared 
in last three films: one is about a painting, but 
not mine, in another I used my own. The third 
is about Mateusz Kołos and there is no paint-
ing, but there are his stories. I try not to close 
myself in thinking that everything has to be 
everywhere. It will be just as I invent. 



ierwsze finały mistrzostw Europy, któ-
re pamiętam, to te z 1984 roku, choć 
chyba tylko z  powodu plakatów re-

prezentacji grających w tym turnieju. Fran-
cuzi z Platinim, Giresse’m, Tiganą…To była 
zupełnie inna piłka nożna, ale oglądało się 
ją z ogromną przyjemnością. Fotografie re-
prezentacji Hiszpanii, Portugalii zajmowały 
główne miejsca na ścianie. 

Nic to jednak w porównaniu do tego, co 
przeżywałem cztery lata później. Rywalizację 
na niemieckich boiskach oglądałem odpo-
czywając po wyczerpującym roku szkolnym 
w Jugosławii. Tak, jeszcze wtedy Jugosławii. 
Nigdy nie zapomnę narodzin takich gwiazd 

jak Van Basten, Gullit czy Rijkaard. Półfina-
łowy mecz z Republiką Federalną Niemiec 
(!) dał mi potężną dawkę emocji i satysfakcji, 
mimo moich zaledwie piętnastu lat. Zajmują-
cy sąsiedni namiot Holendrzy piali z zachwy-
tu całą noc, a kiedy następnego dnia pływali 
łódką, wykonywali gesty wskazujące na to-
pienie drużyny niemieckiej jak łodzi podwod-
nej z czasów drugiej wojny światowej. No i ten 
finał z ZSRR. 2:0 po pięknej bramce Ruuda 
Gullita głową. Rinat Dasajew bez większych 
szans. Mój Boże, jak to pięknie się wspomina. 

To był inny świat… ZSRR, RFN, Jugosła-
wia. Wszystko się zmieniło. Wiele zmian było 
dramatycznych i krwawych. A piłka pozosta-
ła i budzi coraz większe emocje.

Wspomniana Jugosławia w 1992 roku zo-
stała wykluczona z turnieju w Szwecji. W jej 
miejsce z wakacji wezwani zostali Duńczycy 
i… wygrali turniej. To było 24 lata temu! Teraz 
taka historia jest nierealna. Poziom dzisiejsze-
go futbolu wymaga doskonałego przygotowa-
nia fizycznego. Każda jednostka treningowa 
jest niezwykle ważna. Coraz mniej w futbo-
lu romantyzmu. Coraz mniej miejsca na nie-
spodzianki jak ta duńska, której młodzi fani 
piłki nożnej nie pamiętają albo nawet o niej 
nie wiedzą. 

Wiem, brzmię jak zgred… To już ten mo-
ment. I jak zgred zabrzmię teraz narzekając 
na liczebność finalistów Euro. W  turnieju 
finałowym gra połowa Europy! Kiedyś o tro-
feum walczyły tylko cztery reprezentacje, 
potem osiem, następnie szesnaście. I komu 
to przeszkadzało? To był turniej elitarny. 
I krótszy. 

No dobra, idę oglądać mecz. 

ENGLISH

THE CHARM OF THE PAST

Unnoticeably I became a representative of the gen-
eration, which sees more charm in what used to be 
ten or twenty years ago, than in what is happening 
currently. I am watching the matches of Euro2016 
and I sentimentally remember previous years.

The first European Championships I can re-
member are the ones taking place in 1984, but 
probably only by the posters of the represen-
tations which played in those matches. The 
French with Platini, Giresse, Tigana… That 
was completely different football but it was 
a great pleasure to watch. Photographs of the 
Spanish and Portuguese representations took 
up the main space on my wall.

But it is nothing compared to what I was 
experiencing four years later. The rivalry on 
German fields I watched while regaining my 
strength after a tiring schoolyear, in Yugosla-
via. Yes, back then Yugoslavia still existed. I will 
never forget the birth of such stars as Van Bas-
ten, Gullit or Rijkaard. The semi-final match 
with the Federal Republic of Germany (!) gave 
me a huge amount of excitement, even though 
I was only 15 years old. The Dutch living in 
a tent close by howled with joy throughout the 
night, and when they went sailing the following 
day they kept making gestures as if they were 
drowning the German representation, similar 
to the drowning of a submarine during the Sec-
ond World War. And, of course, that finale with 
USSR. 2:0 after a beautiful head goal by Ruud 
Gullit. Rinat Dasayev without any chances. My 
God, these are beautiful memories.

That was a different world… USSR, FRG, Yu-
goslavia. Everything has changed. Many chang-
es were dramatic and bloody. But the ball has 
remained and it causes even bigger emotions.

Mentioned Yugoslavia has been excluded 
from the tourney in 1992, in Sweden. To take 
its place the Danes were summoned from 
their holiday and… they won the tournament. 
That was 24 years ago! Now such a story is 
improbable. Today’s football level requires 
perfect physical preparation. Every training 
unit is extremely important. There is less and 
less romance in football. Less and less space 
for surprises - such as the Dane one, which is 
probably forgotten by young football fans or 
maybe even unheard of.

I know, I sound like a bore… The moment 
has come. And I will be a bore and complain 
about the number of finalists in Euro. Half of 
Europe is participating in the final tourna-
ment! Earlier there were only four representa-
tions competing for the trophy, then eight, then 
sixteen. And who had a problem with that? It 
was an elite tournament. And a shorter one.

Ok, I am off to watch the game. 

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

UROK 
PRZESZŁOŚCI

F E L I E T O N  /  C O L U M N

NIEPOSTRZEŻENIE STAŁEM SIĘ PRZEDSTAWICIELEM 
POKOLENIA, KTÓRE WIĘCEJ UROKU WIDZI W TYM, CO 
BYŁO DZIESIĘĆ CZY DWADZIEŚCIA LAT TEMU, NIŻ W TYM, 
CO DZIEJE SIĘ AKTUALNIE. OGLĄDAM MECZE EURO 2016 
I Z SENTYMENTEM SIĘGAM PAMIĘCIĄ DO LAT UBIEGŁYCH.





indows 10 to najbardziej stabilny i bezpieczny 
system operacyjny Microsoft, który łączy ce-
nione przez użytkowników rozwiązania zna-

ne z poprzednich edycji. Co ważne, dostępny jest tak-
że w wersji mobilnej na smartfonach z logo Microsoft, 
m.in. Lumia 550, Lumia 650 i  Lumia 950 oraz Lumia 
950 XL. Wszystko to sprawia, że w „dziesiątce” czuje-
my się jak w domu. Na przykład dzięki interaktywnym 
kafelkom dyskretnie sprawdzisz nie tylko ile nowych 
maili spłynęło w  ciągu trwającego spotkania, ale po-
dejrzysz także ich nagłówki – wszystko to z  poziomu 
ekranu głównego. 

1 0 0 – 1 0 1
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„OKIENKO” 
NA ŚWIAT

W

SYSTEM WINDOWS 10 DZIAŁA JUŻ NA PONAD 300 
MLN URZĄDZEŃ NA CAŁYM ŚWIECIE. DZIĘKI TEMU, 
ŻE DOSTĘPNY JEST TAKŻE W WERSJI NA URZĄDZENIA 
MOBILNE, SZYBCIEJ UPORASZ SIĘ Z PRACĄ I WIĘCEJ 
CZASU ZOSTANIE CI NA PRZYJEMNOŚCI. POZNAJ ZALETY 
MOBILNEGO I SPÓJNEGO ŚRODOWISKA, DZIĘKI KTÓREMU 
CODZIENNE FUNKCJONOWANIE STANIE SIĘ ŁATWIEJSZE.



„ O K I E N K O ”  N A  Ś W I A T

wykorzystują zaawansowaną  optykę i oferują 
kreatywne funkcje. I tak na przykład Lumia 
950, Lumia 950 XL i  Lumia 650 posiadają 
funkcję tzw. ruchomych obrazów, dzięki któ-
rej uchwycisz atmosferę, jaka towarzyszy uję-
ciu – smartfon zapisze kilka klatek przed naci-
śnięciem spustu migawki. Dzięki funkcji zdjęć 
wzbogaconych poprawisz ujęcia wykorzystu-
jąc tryb HDR. A jeśli chodzi o filmy to np. mo-
dele Lumia 950/950 XL oferują nagrywanie 
w rozdzielczości 4K – lepiej już być nie może.  

To, co łączy najnowsze smartfony Micro-
soft serii Lumia to wydajny system Windows 
10 Mobile. Każdy znajdzie rozwiązanie dopa-
sowane do swoich potrzeb. Lumia 550 to bu-
dżetowy smartfon dla osób, które chcą ko-
rzystać z zalet systemu Windows 10 także na 
urządzeniu mobilnym, Lumia 650 łączy pięk-
ny i dopracowany design z bogactwem moż-
liwości, a modele Lumia 950 i Lumia 950 XL 
to flagowe smartfony Microsoft, które oferują 
najlepszą specyfikację oraz szereg niepowta-
rzalnych rozwiązań, takich jak np. funkcja 
Hello, czyli odblokowanie jednym spojrze-
niem, czy tryb Continuum, który umożliwia 
pracę jak na komputerze. 

Jeśli właśnie jesteś w drodze, sam zdecy-
duj czy podróż to dobry moment na pracę, 
czy może raczej chwila wytchnienia z ulu-
bioną grą czy audiobookiem. Życzymy uda-
nego wyjazdu. 

ENGLISH 

WINDOWS TO THE WORLD

Windows 10 is running on 300 million devices 
around the world. Thanks to the fact that it is also 
available on mobile devices, you will be able to 
get through work quicker and have more time for 
leisure. Discover the benefits of a connected mobile 
environment, which will make your everyday life 
much easier.

Windows 10 is the most stable and safest Mi-
crosoft operation system, connecting solu-
tions from previous editions, which were 
most valued by users. What is important is 
that it is also available in a mobile version 
on Microsoft smartphones, for example on: 
Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 and Lu-
mia 950 XL. All this makes us feel at home 
in “the ten”. For example, thanks to interac-
tive tiles, you can discreetly check not only 
how many e-mails you have received while 
at a meeting, but also see their headings – all 
this from the level of the main screen.

ACHIEVE MORE
While on a business trip you can spend the 
wait time at an airport on work. Thanks to 
Office 365 on Windows 10 you can not only 
access your documents, but also edit them 

at any time. Through the well designed and 
intuitive screen keyboard both creation and 
edition of documents will be intuitive and 
pleasant. Once you reach the office or ho-
tel room, you can continue working on your 
documents on your main screen. Models 
Lumia 950 and Lumia 950 XL both offer the 
Continuum mode. After connecting the dis-
play dock, monitor, keyboard and mouse; 
the smartphone becomes a  mobile work 
station, working under the fully functional 
Windows 10 Mobile system. And, what is im-
portant, during the whole time you can take 
calls and write messages. 

It is worth emphasizing that Windows 10 
is the safest operation system in the whole 
history of Windows. What is important is 
that in this case safety goes along with com-
fort, and so, for example, users of the flag 
smartphones Lumia 950 and Lumia 950 XL 
can sign in using the Hello function. You can 
simply look at your device’s screen and a spe-
cial built-in camera will recognize its user’s 
iris to sign him in.

NOT JUST AT WORK
On a journey you cannot find yourself without 
a camera. You do not have to take many differ-
ent devices with you, for smartphones from 
the Lumia series use highly advanced optics 
and are equipped with creative functions. 
And so, for example, Lumia 950, Lumia 950 
XL and Lumia 650 all have the option of “liv-
ing images”, with which you will capture the 
atmosphere from the moment of taking a pho-
to – your smartphone will save a few shots 
from before the snapshot. Using “reach cap-
ture” mode you have great post capture edit-
ing options, as adding more flash. And when 
it comes to films, for example models Lumia 
950 and Lumia 950 XL offer recording in 4K 
resolution – it does not get better than this.

What connects the newest Microsoft Lu-
mia smartphones is the efficient Windows 10 
Mobile system. Lumia series is so versatile, 
that anyone can find a solution best fitting his 
needs. Lumia 550 is a budget smartphone for 
those, who want to have the benefits of Win-
dows 10 system also on their mobile device, 
Lumia 650 connects beautiful and polished 
design with wide possibilities, and models 
Lumia 950 and Lumia 950 XL are flag Micro-
soft smartphones, which offer the best spec-
ification and a row of unlimited solutions, 
such as the Hello function - unlocking with 
one glance, or the Continuum mode, which 
allows working as on a computer.

If you are currently on a journey decide 
for yourself if the road is a  good place for 
work, or maybe for catching a breath with 
your favourite game or an audiobook. We 
wish you a pleasant trip. 

OSIĄGAĆ WIĘCEJ 
Podczas podróży służbowej czas oczekiwa-
nia na samolot możesz przeznaczyć na pracę. 
Dzięki Office 365 na Windows 10 masz dostęp 
do swoich dokumentów i możesz je edytować 
w dowolnej chwili. W połączeniu z dobrze za-
projektowaną klawiaturą ekranową zarówno 
tworzenie, jak i edycja plików będą intuicyjne 
i przyjemne. Kiedy już dojedziesz do biura czy 
hotelu, pracę na dokumentami możesz kon-
tynuować na dużym ekranie. Modele Lumia 
950 i Lumia 950 XL oferują tryb Continuum. 
Po podłączeniu stacji dokującej, monitora, 
klawiatury i myszki smartfon staje się mobil-
nym stanowiskiem pracy, działającym pod 
w pełni funkcjonalnym systemem Windows 
10 Mobile. I co ważne – przez cały czas można 
odbierać połączenia i pisać sms-y. 

Warto podkreślić, że Windows 10 to naj-
bezpieczniejszy w całej historii „okienek” 
system operacyjny. Ochrona idzie w parze 
z wygodą i tak na przykład użytkownicy fla-
gowych smartfonów Lumia 950 oraz Lumia 
950 XL mogą logować się korzystając z funk-
cji Hello. Wystarczy spojrzeć na ekran urzą-
dzenia, a umieszczona nad nim specjalna ka-
mera rozpozna tęczówkę oka użytkownika, 
aby system mógł go zalogować.

NIE TYLKO W PRACY 
W podróży nie może zabraknąć aparatu lub 
kamery. Nie musisz zabierać ze sobą wielu 
urządzeń, ponieważ smartfony serii Lumia 



odczas ostatniego urlopowego wyjazdu, poza zwy-
kłymi zdjęciami smartfonem, robiłem też zdjęcia 
360 stopni. Tym samym smartfonem zresztą. Żeby 

w  pełni się nimi nacieszyć, wystarczy posiadać okulary 
wirtualnej rzeczywistości, np. Samsung Gear VR. Wyda-
wało mi się, że to może być już bardzo blisko ostateczno-
ści zachowywania cyfrowych pamiątek z wakacji. Ale nie, 
ponieważ Samsung poszedł o krok dalej.

Wkrótce w sklepach pojawi się Samsung Gear 360. 
Ta kulka to nic innego jak kamera, która rejestruje ob-
raz i dźwięk w 360 stopniach, czyli dookoła siebie. I to 
już jest chyba wszystko, czego potrzebuję. Wyobraźcie 
sobie bowiem fantastyczną trasę samochodową lub ro-
werową. Piękna pogoda, fantastyczne widoki i  wy za 
kółkiem lub na siodełku. A  razem z  wami Gear 360, 
który rejestruje wszystko dookoła. I pisząc „wszystko” 
mam na myśli naprawdę wszystko, bowiem w  przeci-
wieństwie do aparatów i kamer kierunkowych kame-
ry 360 stopni nie trzeba nacelowywać na konkretny 
punkt. Jej jest wszystko jedno, bo nagrywa, właśnie 
– wszystko. 

Później to do ciebie należy decyzja, co z tego nagra-
nia chcesz oglądać. Wystarczy, że założysz okulary Sam-
sung VR. Możesz się obracać w dowolnym kierunku, po-
dążając za fragmentem, który cię właśnie w tej chwili 
zaintrygował najbardziej. Po prostu po raz kolejny znaj-
dujesz się w tym miejscu i w tym czasie.

Albo jeszcze lepiej – wyobraź sobie mecz piłkarski 
dziecięcej drużyny, w której gra twój syn. Wystarczy, że 
zamontujesz kamerę nad boiskiem i już możesz po go-
dzinach analizować dokładnie wszystko, co działo się na 
murawie. Możesz podążać za piłką po prostu odwracając 
głowę lub oglądać siebie na trybunach. Możesz oglądać 
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TEKST Jakub Milszewski

WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ 
POD STRZECHĄ
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KIEDY W KOŃCU WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE JUŻ JAKO 
TAKO NADĄŻYŁEM ZA TECHNOLOGIĄ, SAMSUNG 
UŚWIADOMIŁ MI, ŻE ZNÓW MUSZĘ NADROBIĆ.
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VIRTUAL REALITY TO GAIN 
GROUND

When I thought that I finally managed to keep up 
with the latest technology, Samsung made me 
realise that I have to catch up on it again.

During the last holiday, besides ordinary 
photos taken with a smartphone, I also took 
some 360-degrees ones. With the same 
smartphone, by the way. To fully enjoy them, 
you need a pair of virtual reality glasses, e.g. 
Samsung Gear VR. It seemed to me that it 
was very close to the eventual way of keeping 
digital holiday memories. Not really – Sam-
sung went one step further.

Soon, Samsung Gear 360 is to be laun- 
ched. It is a camera which captures the im-
age and sound in 360 degrees, i.e. around 
itself. And it is probably everything I need. 
Imagine a  fantastic car or cycling route. 
Lovely weather, magnificent views, and you 
– driving or cycling. Together with Gear 360 

which captures everything around you. And 
by “everything” I really mean everything – 
as opposed to traditional cameras and cam-
corders, with 360-degrees cameras you do 
not have to choose a particular focal point. 
It is not necessary as the camera captures, 
well – everything. 

And then, it is up to you to decide what 
you want to watch. It is enough to put on the 
Samsung VR glasses. You can turn around 
in all directions, following the scene that 
grabbed your attention at the moment. You 
are simply at the same place and time once 
again.

Or even better – imagine a football match 
of your son’s football team. The only thing to 
do is to set the camera over the pitch, and 
after the match, you can analyse in detail 
everything that went on. You can follow the 
ball by turning your head or watch your-
self in the stand. You can watch everything 
around you (well, actually, not only you – 
why not to webcast it?). 

Samsung Gear 360 and Samsung VR 
join forces to allow users to travel in time 
and space and give them not only an enjoy-
able but also a  first-hand experience, let-
ting them participate in a particular event. 
So far, no device conveying information 
has involved the senses of the user to such 
an extent. The sight and the hearing do not 
have to focus on a particular point (for ex-
ample, a TV or computer screen) to receive 
a  message. The senses are engaged inside 
the event. 

Business and media start to take advan-
tage of opportunities offered by the virtual 
reality (for example, an excellent VR docu-
mentary “The Displaced” shot by New York 
Times, telling a story of three children dis-
placed from their homes in war-torn regions). 
It’s high time the VR gained ground. 

wszystko dookoła (w sumie nie tylko ty, bo 
co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić trans-
misję przez internet?).

Samsung Gear 360 i Samsung VR tworzą 
duet, którego zadaniem było przenoszenie 
widza w czasie i przestrzeni i zapewnienie mu 
nie tylko wrażeń, ale pogłębienie ich poprzez 
danie mu wrażenia uczestnictwa w danym 
wydarzeniu. Jeszcze żadna forma przekazu 
informacji nie angażowała zmysłów odbior-
cy w takim stopniu. Jego wzrok i słuch nie 
muszą już skupiać się na danym punkcie (na 
przykład na telewizorze czy monitorze kom-
putera), żeby odebrać komunikat. One znaj-
dują się już wewnątrz wydarzeń.

Z  możliwości, jakie daje wirtualna rze-
czywistość, powoli korzystają biznes i me-
dia (przykładem tego może być znakomity 
dokument VR „The Displaced”, nakręcony 
przez New York Times, traktujący o losach 
trójki dzieci wysiedlonych ze swoich domów 
w  regionach ogarniętych działaniami wo-
jennymi). Czas jednak, żeby VR wkroczyło 
jednak także pod strzechy. 

SA MSU NG GEA R 
360 I  SA MSU NG V R 
T WOR ZĄ DU ET, 
KTÓR EG O ZA DA N I EM 
BY ŁO PR ZENOSZEN I E 
W I DZA W CZA SI E 
I  PR ZE STR ZEN I...



ie da się w  życiu naprawić tego, co 
minęło. Ale smartfon Samsunga, na 
którym usiadła teściowa albo pies 

porwał go i utopił w kanałku na Kępie Po-
tockiej można mieć od nowa. SPB Services, 
która specjalizuje się właśnie w przywraca-
niu życia smartfonom i nie tylko, otworzyła 
w Polsce najbardziej nowoczesną ze swoich 
europejskich placówek. Naprawią telefon 
albo komputer. Ten pierwszy w godzinę. Ta-
kie mają standardy. 

W tym czasie masz do wyboru: możesz 
oddać się podróży w świat wirtualnej rzeczy-
wistości (całkowicie bezpiecznie, bo kapsuła, 
w której siedzisz, przetrzyma każdą z twoich 

fantazji, nawet jeśli zechcesz przeżyć apoka-
lipsę, kontratak imperium albo przejechać 
odcinek specjalny z  Adamem Małyszem). 
Możesz też podziwiać otoczenie. Samsung 
Premium Services Plaza, której operatorem 
jest SPB Services, mieści się przecież w nowej 
siedzibie Samsung Polska – właściwie, moż-
na powiedzieć – w zamczysku, bo Warsaw 
Spire, najwyższy warszawski budynek i je-
den z  najwyższych wieżowców kontynen-
tu to prawdziwa cyfrowa twierdza. Najbar-
dziej ekologiczny. Najbardziej nowoczesny. 
No i odpukać, może okazać się najbardziej 
potrzebny tym, którzy, dajmy na to, usiądą 
albo utopią swojego smartfona.

1 0 4 – 1 0 5
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TEKST Grzegorz Kapla

ECH, GDYBY TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ CZAS. ZNOWU BYĆ MŁODYM, ALE PAMIĘTAĆ WSZYSTKO. 
MOŻNA BYŁOBY WTEDY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW.. . UMÓWIĆ SIĘ Z TĄ, CO TRZEBA, CV ZŁOŻYĆ 
SZYBCIEJ NIŻ STEFAN, DO WYBORÓW IŚĆ NA TYCH CO TRZEBA, KOCHAĆ I NIE ZDRADZAĆ. ALBO GDYBY 
TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ TO, CO ZNISZCZYLIŚMY W ŻYCIU, CZY TO PRZEZ NIEUWAGĘ, CZY TO 
Z BRAKU WIEDZY. GDYBY TAK MOŻNA BYŁO WSZYSTKO MIEĆ OD NOWA. TAK JAK SAMSUNGA.

WEHIKUŁ CZASU

N Dlaczego telefony się psują? Przy takim 
reżimie technologicznym to praktycznie 
nie powinno mieć miejsca.
Mateusz Steciński, członek zarządu SPB 
Services Polska: Awarie zasadniczo można 
podzielić na dwie grupy. Na te mechaniczne, 
czyli na przykład stłuczenia szybek ekranu 
czy uszkodzenia wejścia słuchawek albo ła-
dowania, i software’owe, spowodowane przez 
niewyłączenie aplikacji czy też instalację nie-
autoryzowanych aplikacji niewiadomego po-
chodzenia. Jednak w naszej codziennej pracy 
najczęściej mamy do czynienia z uszkodze-
niami mechanicznymi. Dlaczego? Bo zapo-
minamy, że smartfon z technicznego punktu ZD
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W E H I K U Ł  C Z A S U

innej technologii, będą pojawiać się błędy 
w oprogramowaniu i awarie mechaniczne. 
I będziemy się z nimi mierzyć. W końcu SPB 
zajmuje się szeroko rozumianym bezpie-
czeństwem klienta. Tworzymy różne typy 

ubezpieczeń. Możesz się ubezpieczyć od nie-
udanych zakupów albo złamanych obcasów. 
Dlatego naprawiamy sprzęt. W Polsce – wła-
śnie Samsunga.

Prestiżowy klient, prestiżowa lokalizacja, 
od razu myśleliście, żeby być tutaj 
w Warsaw Spire?
M.S: Taki był plan Samsunga. To on wybrał 
lokalizację. Naszą rolą było wymyślenie kon-
ceptu i  urządzenie tego miejsca – Joanna 
Tatarczuk odpowiada za promocję Samsung 
Premium Service Plaza.
Joanna Tatarczuk: Na początku myśleliśmy 
o około 280m2 powierzchni, a skończyło się 
na… 500m2. Prestiż marki i sama lokalizacja 
zobowiązują. Stworzyliśmy miejsce, które 
łączy nowoczesny serwis ze światem nowo-
czesnych technologii. Chcemy, żeby klienci 
naprawdę pożytecznie spędzali czas, kiedy 
naprawiane są ich urządzenia. Jestem w sta-
nie sobie wyobrazić spotkania różnego rodza-
ju ekspertów, blogerów, dziennikarzy, którzy 
dyskutują o wykorzystaniu innowacyjnych 
technologii. W formule przypominającej po-
pularne Drugie Śniadanie Mistrzów. Ze stre-
amingiem wideo. Pomimo tego, że miejsce 
ruszyło niedawno, za nami już pierwsze szko-
lenia i konferencje. Punkt w Warsaw Spire to 
też showroom. Można zobaczyć, dotknąć i na-
uczyć się obsługi najnowszych i najbardziej 
zaawansowanych technologicznie produk-
tów Samsung. Ważną kwestią poza serwiso-
wą jest możliwość personalizacji smartfona 
albo etui. Wystarczy przyjść z przygotowaną 
grafiką albo zdjęciem, a  my wygraweruje-
my ją na urządzeniu. Miejsce jest również 

widzenia jest komputerem, a traktujemy go 
jak telefon. Więc zdarza się, że na przykład 
na nim usiądziemy. Na pierwszy rzut oka nie 
widać zmian, ale na głównej płycie może coś 
się uszkodzić, pęknąć, itp. Sporo problemów 
sprawia to, że cały czas wyciągamy i wkłada-
my słuchawki. Duża część uszkodzeń to kwe-
stia użytkowania.

No tak. Zużycie opon w samochodzie 
przyjmujemy jako rzecz zupełnie 
normalną. Natomiast o telefonach 
myślimy, że są wieczne. A jeśli coś się 
zepsuje...
M.S: ...Wpadamy w panikę. To jest okno na 
świat. Kiedyś był telewizor, dziś nie jesteśmy 
się w stanie obejść bez maila albo Facebo-
oka. Rozumiemy to, dlatego chcemy i potra-
fimy naprawić smartfon w 60 minut.

Ale jak coś się zepsuje w wirtualnej 
rzeczywistości, to też można przyjść do 
was, żebyście to naprawili?
M.S: Na razie jeszcze nie. To technologia przy-
szłości. Na dzień dzisiejszy rynek ten dopiero 
raczkuje.

Ale będziecie nad tym pracować?
M.S: Oczywiście. W  przypadku VR (ang. 
virtual reality), tak jak w przypadku każdej 

SPB SERV ICE S, KTÓR A SPECJA LI Z UJ E 
SI Ę W Ł A ŚN I E W PR Z Y W R AC A N I U 
Ż YCI A SM A RTF ONOM I N I E
T Y LKO, OT WOR Z Y Ł A W POLSCE 
NA J BA R DZI EJ NOWOCZE SNĄ ZE 
SWOICH EU ROPEJSK ICH PL ACÓW EK.



przyjazne osobom posługującym się języ-
kiem migowym. Wykorzystujemy konsultan-
tów z aplikacji Migam.

Konsultant to żywy człowiek, czy…?
J.T: Jak najbardziej. To jest projekt Samsun-
ga. Konsultant za pomocą wideo tłumaczy na 
migowy. Co najważniejsze, w czasie rzeczywi-
stym. Zresztą całe miejsce zaplanowaliśmy 
tak, żeby było przyjazne osobom z różnymi 
niepełnosprawnościami.

Widziałem, że rowery są u was do 
wypożyczenia na miejscu. Za oknem. Więc 
jesteście bardzo ekologiczni i wszyscy 
jesteście wegetarianami.
J.T: Tak. Bez wątpienia. To, co tutaj robimy 
z serwisowego punktu widzenia, te rozwią-
zania można zobaczyć w  innych placów-
kach. Dla nas kluczowy, poza samym ser-
wisem, jest standard obsługi i zbudowanie 
relacji z  klientem. Przez to miejsce chce-
my pokazywać i promować świat nowocze-
snych technologii. A serwis? W praktyce im 
mniej usterek, tym lepiej.

Zawiesiliście poprzeczkę bardzo wysoko. 
Naprawa w godzinę to poważne wyzwanie.
M.S: Trochę jak Formuła 1. Ale dla współcze-
snego człowieka rozstanie z telefonem jest 
trudne do wyobrażenia.

Może więc powinniście zatrudnić terapeutę?
M.S: Niewykluczone. Ale na razie pomagamy 
tak, że naprawa trwa godzinę. A samo miejsce 
jest pomyślane w taki sposób, żeby klient za-
pomniał, że jego telefon właśnie przechodzi 
mniej lub bardziej skomplikowany zabieg. 
Po pierwszym miesiącu wiemy, że dla wielu 
60 minut – ile trwa naprawa – to za krótko na 
spróbowanie wszystkiego, co oferuje showro-
om. I właśnie o taki efekt nam chodziło. 

ENGLISH 

TIME MACHINE

If only you could turn back time. Be young again 
but remember everything. You could avoid making 
mistakes… Ask that one girl out on a date, apply 
for that job before Stephen, vote for those, who 
you should have voted for, love and not cheat. Or if 

we could turn over what we have ruined in life; be 
it by accident or because of lack of knowledge. If 
only you could have a new start. Like you can have 
a new Samsung.

In life, you cannot fix what is already bro-
ken. But you can save the phone on which 
your mother-in-law has sat or your dog hi-
jacked and drowned in a stream on Kępa Po-
tocka. SPB Services, specializing in giving 
new life to mobiles (and not just them) has 
opened its newest, most modern European 
base right here in Poland. They will fix your 
phone or computer. The first one within an 
hour. These are their standards. During this 
time you have a choice: you can set off on an 
adventure in virtual reality (perfectly safe, 
since the capsule in which you are seating 
will uphold your every fantasy; even if it is 
the apocalypse, imperial attack or a  ride 
down the special section with Adam Małysz), 
or you can admire your surroundings. Sam-
sung Premium Services Plaza, operated by 
SPB Services is situated in the new head-
quarters of Samsung Poland or you can say: 
in a castle, since Warsaw Spire, the tallest 
building in Warsaw and one of the tallest sky-
scrapers on the continent is a real technolog-
ical fortress. Most ecologic. Most modern. 
And, hopefully, it will be very useful to those 
who happen to sit on their mobile or manage 
to drown their smartphone.

Why do phones break? With such 
technological regime this should not 
happen.
Mateusz Steciński, Member of the Board of 
SPB Services Polska: Generally we can put 
reasons for damage into two groups. One is 
mechanical, such as breakage of monitor’s 
glass-shields or the headphones’ or char-
ger’s plug-in. The others are software issues, 
caused by a working application or by install-
ing an unauthorized application from an un-
known source. But in our everyday work we 
usually deal with mechanical damage. Why? 
Because we forget that from a  technical 
point of view a smartphone is actually a com-
puter and we treat it as if it was a phone. And 
so it happens that we accidently sit on it. 
At first glance you might not be able to see 
anything, but you could have caused dam-
age to the main disk. Many problems arise 
from constant plugging in and unplugging 
of headphones. Many issues are caused sim-
ply by usage.

Makes sense. We see car tire wear as 
something absolutely normal, whereas 
when it comes to phones, we think 
that they are everlasting. And when 
something breaks…
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DL A NA S K LUCZOW Y, POZA 
SA M Y M SERW ISEM,

J E ST STA N DA R D OB SŁUGI 
I  ZBU DOWA N I E

R EL ACJ I Z K LI EN TEM.



W I R T U A L N A  R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć  P O D  S T R Z E C H Ą

M.S: ...We panic. This is our window to the world. This used 
to be television’s function, but now we are unable to get by 
without e-mail or Facebook. We understand this, which is 
why we can and want to fix a smartphone in 60 minutes.

And if something breaks in this virtual reality, we can 
also come to you to fix it?
M.S: No, not yet. This is technology of the future. But these 
days this market is still undeveloped.

But you are working on it?
M.S: Of course. In the case of virtual reality, like with any 
other form of technology, we will get issues with software 
and mechanical problems. And we will have to face them. 
After all, SPB is dealing with a wide range of customer safe-
ty issues. We come up with different types of insurances. 
You can have insurance in case of unsuccessful shopping 
trip or stiletto breakage. This is why we fix equipment. In 
Poland – Samsung.

Prestigious clientele, prestigious localisation… have you 
always planned on being here in Warsaw Spire?
M.S: This was Samsung’s plan. They chose the localisation. 
We had to come up with a concept and organise the place – 
Joanna Tatarczuk is responsible for the promotion of Sam-
sung Premium Service Plaza.
Joanna Tatarczuk: At first we were thinking about 280m2 
of space, but we ended up with… 500m2. The brands’ name 
and localisation in itself are committing. We invented a place 
that connects modern service with modern technologies. 
We want our clients to profitably spend their time, while we 
are fixing their devices. I can imagine meetings with many 
different experts, bloggers, journalists, who are discussing 
innovative technology uses. In a form similar to the popular 
Drugie Śniadanie Mistrzów (TN: a Polish TV show, in which 
famous people discuss cultural events). With video stream-
ing. Even though we have just opened, we already held first 
trainings and conferences. Our space in Warsaw Spire is 
also a showroom. You can see, touch and learn how to use 

Samsung’s newest and most technologically advanced prod-
ucts. Apart from servicing, a very important matter is the 
possibility of personalization of your smartphone or etui. 
You can simply bring in your chosen graphic or photograph 
and we will generate it onto your device. We can also accom-
modate people communicating through sign language with 
the help of the consultants from Migam application.

These consultants are real people or…?
J.T: Of course. This is Samsung’s project. A consultant is 
translating to sign language with the help of video record-
ing. Most importantly, this is done in real time. Generally 
the whole place is planned in a way that it can accommo-
date people with all different sorts of disabilities.

I have seen that there are bikes for rent right here, 
outside your windows. So you are very ecological and 
you are all vegetarians.
J.T: Yes, without a doubt. What we do here from the point 
of servicing is what you can also see in different places. But 
the main thing for us, apart from the service, is the level 
of customer assistance and building relationships with our 
clients. Through this place we want to show and promote 
the world of modern technology. And servicing? The truth 
is that the less issues the better.

You have set the bar very high. Solving an issue in just 
an hour must be a big challenge.
M.S: A bit like in Formula 1. But for a modern person, sepa-
ration from his phone is hardly imaginable.

Maybe you should hire a therapist?
M.S: Possibly. But for now our way of helping is through re-
pairs within an hour. And the place itself is designed in such 
a way as to make the client forget that his phone is current-
ly undergoing a more or less complicated procedure. After 
the first month we already know that 60 minutes – repara-
tion time – is not enough to see everything we offer in our 
showroom. And this is what we wanted to achieve. 
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CZYM JEST WOLNOŚĆ? KAŻDY MA JEJ WŁASNĄ DEFINICJĘ. 
JEDNAK NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MÓWIMY O SKOKU ZE 
SPADOCHRONEM, CZY WSPINACZCE NA MONT BLANC, KAŻDY 
MUSI JEJ W ŻYCIU ZASMAKOWAĆ. PORSCHE PRZYGOTOWAŁO 
SWOJĄ DEFINICJĘ. BO JAZDA BEZ DACHU TO COŚ ZNACZNIE 
WIĘCEJ. TO DOŚWIADCZENIE, KTÓREGO SIĘ NIE ZAPOMINA.

WOLNOŚĆ 
MA JEDNO IMIĘ 

ZDJĘCIA Anna Nazarowicz



eszcze do niedawna samochód z odkrytym dachem 
na polskich drogach był widokiem równie egzotycz-
nym, co biały jednorożec. Tłumaczyło się to pogodą, 

która w naszym kraju nie sprzyja tego rodzaju przejażdż-
kom. Na szczęście nie udało się jej powstrzymać mentalnej 
zmiany, jaka zaszła u nas ostatnimi czasy. Dziś na widok 
samochodu ze złożonym dachem już mało kto wyciąga 
telefon aby zrobić zdjęcie, chociaż niektóre modele wciąż 
potrafią zaklinać rzeczywistość.

Mówisz „jeździłam Porsche” i słyszysz ciche westchnie-
nie swoich słuchaczy. Nie jest to jednak oznaka znudzenia, 
a zazdrości. Jeżeli twój rozmówca jej nie okazuje, to znak, 
że masz do czynienia z robotem kuchennym albo Eskimo-
sem. A czy może być coś lepszego od przejażdżki Porsche? 
Tak, Porsche ze złożonym dachem. Słowem wprowadze-
nia: nigdy, ale to przenigdy nie stawiajcie słowa „kabriolet” 
w jednym zdaniu obok „Porsche”. Testowany model 718 
Boxster to prawdziwy roadster ze skóry i blachy, a to ozna-
cza, że ma składany dach, tylko dwa miejsca oraz napęd 
przenoszony na tylną oś. Jednym słowem, jest to zabaw-
ka dla dużych chłopców, chociaż i niejedna dziewczyna 
chętnie się przyłączy. Widok tych ostatnich za kierownicą 
nadal przykuwa uwagę przechodniów równie skutecznie, 
co David Beckham na przejściu dla pieszych. A jak taka 
przygoda wygląda w szczegółach? Kiedy już zatopisz się 
w czarnym wnętrzu, a sportowe fotele z czułością obejmą 
twoje ciało, delikatnie kładziesz palec na jednym z przyci-
sków i stajesz się częścią magicznego pokazu. Dach usuwa 
się cicho i bezszelestnie. W momencie, kiedy promienie 
słońca rozlewają się po twojej twarzy, wiesz już, że chcesz 
doświadczać  tego każdego dnia, a nie tylko od święta. Siła 
rażenia tej chwili jest wielka. Do tego stopnia, że przypad-
kowa przejażdżka już nigdy nie zaspokoi apetytu na jazdę 
z wiatrem we włosach. Bo zechcesz, aby na stałe zagościła 
w twoim codziennym dniu niczym mycie zębów. I to jest 
ten moment, kiedy udajesz się do salonu. Reszta toczy 
się bardzo szybko. Podpis, kilka dokumentów i twoje ży-

ANNA  
NAZAROWICZ

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

J
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Z A J M UJĄC  M I E J S C E 
Z A  K I E ROW N IC Ą  N I E 

Z A S TA N AW I A S Z  S I Ę,  GDZ I E 
C HC E S Z  D OJ E C H AĆ ,  B O 

J E DY N E ,  C O  C I Ę  I N T E R E S UJ E , 
T O  A BY  DRO G A  N I E  M I A Ł A 

KO Ń C A ,  A   S Ł O Ń C E  N IGDY 
N I E  PR Z E S TA Ł O  Ś W I E C IĆ.

1 1 0 – 1 1 1

cie już nigdy nie będzie takie, jak dotychczas. Dlaczego 
wybór pada na Porsche? Bo tylko ten silnik jest w stanie 
wydawać odgłos, który masz ochotę puszczać swojemu 
dziecku do snu. Bulgot, o wiele lepiej słyszalny podczas 
jazdy ze złożonym dachem, hipnotyzuje. Po zajęciu miej-
sca w każdym innym samochodzie po prostu głuchniesz 
na pracę silnika. Ten w Porsche uwodzi, ale nie będzie 
się narzucał. Jeżeli zatem będziemy pedał gazu trakto-
wać subtelnie, dźwięk układu wydechowego usunie się 
w cień, aby do głosu doszedł tętniący życiem Sopot.

Praktyczność to punkt programu, o którym po pro-
stu się nie dyskutuje. Wybierając ten samochód nie 
zabierzemy ze sobą psa oraz dwójki dzieci. Ale też nie 

każdy taki pakiet posiada. Z przodu, pod maską, Por-
sche 718 Boxter skrywa bagażnik pojemny niczym koń 
trojański. Z tyłu zaś czai się kolejny, równie pojemny, 
bo brezentowy dach, który po złożeniu praktycznie nie 
zabiera miejsca. Co za ulga, że wyjazd na urlop nie musi 
oznaczać rozstania z  tym samochodem. Dwie osoby 
na weekendowy wypad zabiorą ze sobą wszystko, co 
potrzebne i jeszcze więcej. A że są dwa fotele? Nie myśl 
o tym. Kupujesz samochód dla swojej przyjemności. Je-
żeli zechcesz się nią podzielić z bliską ci osobą, miejsce 
obok w zupełności wystarczy. Bo 718 Boxster został po-
wołany do życia tylko w jednym celu: jako definicja wol-
ności. Zajmując miejsce za kierownicą nie zastanawiasz 
się, gdzie chcesz dojechać, bo jedyne, co cię interesuje, 
to aby droga nie miała końca, a słońce nigdy nie przesta-
ło świecić. Tocząc się leniwie przez nadmorskie kurorty 
nie myślisz, co będzie jutro, bo to nie ma najmniejsze-
go znaczenia. Delektujesz się chwilą, bo to właśnie 
z  nich składa się nasze życie. George Bernard Shaw 
powiedział kiedyś, że jedyny sposób, żeby uwolnić się 
od pokusy, to jej ulec. Spróbuj. Salon Porsche w Sopocie 
czeka właśnie na Ciebie. 

ENGLISH

FREEDOM HAS ONE NAME ONLY

What is freedom? Everyone has their own definition. 
Regardless if we are talking about parachuting or climbing 
Mont Blanc, everyone has to try it once. Porsche has come 
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up with its own definition. Because driving a car 
without a roof is something more than may seem 
on a first glance. It is a day that is unforgettable.

Until recent a car with an open roof on Polish 
roads was something as strange as a white 
unicorn. It was explained by weather, which 
tends to be unforeseeable in our country. 
Luckily, it was incapable of stopping the 
mental change happening in recent years. 
Nowadays, upon seeing a car with an open 
roof, few people take out their phone to snap 
a photo, although some models still practi-
cally escape reality.

You say “I  drove a  Porshe” and hear 
a sigh coming from your listeners. Do not 
be fooled, for this is not a sign of boredom, 
but jealousy. If your listener is not express-
ing this feeling, then you are speaking 
with a  coffee machine or an Eskimo. But 
can there be anything better than driving 
a Porsche? Yes, driving a Porsche with an 
open roof! A  word of introduction: never 
ever put the words “cabriole” and “Porsche” 
in the same sentence. The tested model 718 
Boxster is a real roadster from leather and 
steel, which means that it has a fold-up roof, 
two seats and rear-wheel transmitted drive. 
Long story short – it is a big boys’ toy, but 
more than one girl would love to join in on 
the fun. Sight of the latter behind the wheel 
still attract as many stares of passers-by’s, 
as would David Beckham crossing the road. 
Shall we focus on the details of such an ad-
venture? Once you melt into the black in-
sides and sport seats fondly hug your body, 
you will lightly touch a single button and be-
come one with this magical experience. The 
roof opens softly and quietly. As soon as sun 

rays kiss your face, you know: you want to 
experience this every day, not only once in 
a while. The impression of this moment is 
everlasting. Up to a point when an accidental 
ride will never satisfy your hunger to feel the 
wind in your hair. Because you will realise, 
that you want this to be a part of your every-
day routine, something as obvious as brush-
ing your teeth. And this is the moment when 
you head to a dealer. The rest happens very 
quickly. A signature, a few sheets of paper 
and your life will never be the same. Why the 
only choice is Porsche? Only this engine can 
make a sound which you will want to play to 
your sleepy child. Its soft growl, much better 

heard with the roof down, is hypnotizing. 
After taking your place in any other car you 
grow deaf from the engines’ rumble. The 
one in Porsche is seducing but not imposing. 
Therefore, if you treat the gas pedal subtly, 
the sigh of exhaustion system will faint un-
der the sound of Sopot’s life.

Practicality is a part of the programme 
that is not even up for discussion. Choos-
ing this car you will not be able to take your 
dog and two children with you, but again, 
not everyone has such a set. In the front, 
under its hood, Porsche 718 Boxter holds 
a trunk as capacious as a Trojan horse. And 
in the back there is another one, almost as 
spacious, because the canvas roof takes up 
close to no space when folded. What a relief 
that going on holiday does not mean you 
have to leave this car behind. Two people 
setting off on a getaway will be able to take 
with them everything they need and more. 
And just two seats? This is not an issue. 
You are buying this car for your pleasure. 
If you want to share it with a loved one, the 
seat next to yours allows you to do just that. 
Because 718 Boxter came to life with only 
one aim: to define freedom. Sitting behind 
the wheel you do not think about your des-
tination, because your only wish is for the 
road to never end and the sun to never stop 
shining. Rolling down seaside resorts you 
do not worry about tomorrow, because it is 
irrelevant. You are enjoying the moment, 
since this is what life is about. George Ber-
nard Shaw once said that the only way of 
freeing yourself from temptation is giving 
into them. Porsche Dealership in Sopot is 
waiting for you. 
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     NIE CHCĘ 
NAGRÓD, 
           CHCĘ 
ROZMAWIAĆ

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

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski



mnóstwo ładnych kobiet. Kiedy pracowałem w Shera-
tonie, w dużym ośrodku, zawsze było tam mnóstwo faj-
nych kelnerek. Moi koledzy opowiadali o pracy w spe-
dycji, w logistyce, gdzie byli sami faceci, a ja miałem 
dookoła piękne dziewczyny. To było fajne. Ale z wie-
kiem się z tego wyrasta.

Jest jakiś produkt, którego nigdy nie włożyłbyś 
do ust?
Łosoś norweski wszelkich odmian i pstrąg norweski. 
Polacy wielbią łososia norweskiego. Zostali nauczeni 
tego, że to wspaniała ryba, że łosoś to jest szczyt bo-
gactwa. Spośród ryb bałtyckich najbardziej lubię be-
lonę – belona na masełku i to wszystko. Ma niebieskie 
ości, zbite mięso. Naprawdę fajna. Ogólnie jednak nie 

N I E  C H C Ę  N A G R Ó D ,  C H C Ę  R O Z M A W I A Ć

MARCIN POPIELARZ – wschodząca gwiazda polskiej ga-
stronomii. Pomimo młodego wieku mógłby uczyć wielu 
starszych kolegów po fachu. Wzór pracowitości i rozsądku.

Kiedy zaczęła się twoja przygoda z kuchnią?
Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę kucharzem.

A kim chciałeś zostać?
Kimś, kto nie będzie musiał dużo pracować i będzie 
miał dużo pieniędzy (śmiech). Naprawdę! Myślałem, 
że można sobie tak żyć, że ma się kasę i  nie trzeba 
wiele robić.

Można, jeśli jesteś Paris Hilton.
Znałem kilku ludzi z biznesu gastronomicznego – kel-
nerów, kucharzy – i wiedziałem, jaka to jest ciężka pra-
ca. Zaczynając szkołę gastronomiczną w Gdańsku nie 
byłem w ogóle przekonany do tego, że w jakikolwiek 
sposób będę w tym uczestniczył. W trzeciej klasie tech-
nikum trafiłem nagle na praktyki do Łukasza Mieczni-
kowskiego, „Bigosa”. To strasznie szalona kuchnia, 
niespełniająca tych standardów, które teraz są u mnie, 
ale pokazała mi zupełnie inne podejście do tej pracy, 
gdzie liczy się kreatywność, gdzie sam jesteś kowalem 
swojego losu, na talerzu możesz podać to, co chcesz. 
Wtedy pomyślałem: „Super. Jak zostanę szefem kuch-
ni nikt nie będzie mi stał nad głową i dyktował, co mam 
robić”. I tyle. Nie miałem żadnych lotnych myśli, w sty-
lu tego, że kiedy miałem trzy lata to podczas gotowania 
z mamą pomyślałem sobie: „kur*a, tak, to jest to”.

Szkołę wybrałeś celowo?
Mogłem iść do liceum sportowego, bo grałem wtedy 
w piłkę, ale mama powiedziała, że mnie nie puści i nie 
będzie płacić za to, żebym biegał za piłką, tylko mam 
zdobyć zawód.

Dzisiaj byłbyś może Lewandowskim.
Gdzie tam, może trzecia liga maks. Poza tym nigdy nie 
było we mnie jakiegoś specjalnego talentu. Uważam, 
że trzeba być realistą – jeśli jesteś w czymś chu*owy to 
musisz sobie zdać z tego sprawę.

Gordon Ramsay też grał w piłkę.
Tak, on grał w Rangersach. Ale tylko w juniorach. Ja so-
bie grałem jako junior gdzieś na poziomie czwartej ligi.

Jedzenie i seks są dla nas nierozłączne. Zdarzyło ci 
się uprawiać seks w pracy?
W samej pracy nie, ale po pracy się zdarzało. Takie jest 
życie w gastronomii, gdzie ścierają się dwie frakcje – 
kelnerzy i kelnerki oraz kucharze. Z jednej strony pięk-
ne kobiety, z drugiej męscy faceci. Sam znam mnóstwo 
takich historii z opowieści moich kolegów i nieco z wła-
snych doświadczeń.

Takie sytuacje nie powodują jakichś niesnasek 
między personelem?
Dużo lepiej się pracuje, jeśli takie rzeczy są, niż wtedy, 
kiedy ich nie ma. Rozładowują się emocje, wszyscy ro-
bią się weselsi. W tym zawodzie fajne jest to, zwłaszcza 
kiedy jesteś młodym kucharzem, że dookoła ciebie jest 

Z ACZ Y NA JĄC SZ KO Ł Ę 
GA S T RONOM ICZ NĄ 
W GDA Ń SK U N I E BY Ł E M 
W O G ÓL E PR Z EKONA N Y D O 
T E G O, Ż E W JA K I KOLW I EK 
SP O S ÓB BĘDĘ W T Y M 
UCZ E ST N ICZ Y Ł.



jestem fanem bałtyckich ryb, bo nie mamy dobrych 
ich dostawców. Wreszcie mogę komuś otwarcie o tym 
powiedzieć. Jako jedna z lepszych restauracji w Trój-
mieście nie mamy kogoś, kto nam trzy razy w tygodniu 
dowiezie trzy kilo śledzia o takim samym rozmiarze, 
o takim samym standardzie, o takiej samej świeżości. 
Raz przyjedzie taki, raz przyjedzie siaki. Połowa cza-
sem porwana przez siatki. A to śledź, podstawowa ryba, 
nasze signature dish. Jedyne miejsce, w którym możesz 
dostać takiego śledzia, że się wszystko będzie zgadzało, 
to hala targowa w Gdyni – możesz sobie powybierać od-
powiednie rozmiary.

Jak reagowano na ciebie, kiedy dostałeś posadę 
szefa kuchni jako młody chłopak?
Mam 27 lat. Kiedy dostałem posadę szefa kuchni mia-
łem 25. Kiedy wybierałem ludzi do pracy miałem 60 
CV. Na zastępców wziąłem czterech ludzi. Sam wybra-
łem młodego chłopaka na zastępcę. Było kilku star-
szych szefów kuchni z różnych pięciogwiazdkowych 
hoteli, którzy chcieli być tu zastępcami. Przychodzili 
na spotkania, rozmawiałem z nimi. Miałem świado-
mość, że w ciągu roku chcę tu wykonać taką pracę i tak 
cisnąć, że ten człowiek nie podoła, bo on już był na gó-
rze i nie zgodzi się przychodzić o 8 i kończyć o północy. 
Nie zgodzi się na to, że ja – człowiek młodszy od niego 
o 15-20 lat – będę mu mówił, jak smażyć rybę, bo on od 
trzydziestu lat żyje w błędzie. Dlatego wziąłem do pra-
cy ludzi, którzy mieli jakieś pojęcie, ale to jeszcze nie 
był ten level. Po otwarciu hotelu pracowałem tutaj 4,5 
miesiąca bez dnia wolnego. Uczyłem ich. Teraz mogę 
wyjechać na tydzień i jest ten sam standard.

Co cię nakręca do pracy, inspiruje do bycia lepszym?
Pozytywne opinie gości. Łaknę tego. Nie chcę żad-
nych nagród, chcę rozmawiać z ludźmi. Kiedy koń-
czymy tasting menu, zawsze zanosimy pudełko petit 
four składające się ze słodyczy wyprodukowanych 
w naszej cukierni. Z pudełkiem zawsze idę albo ja, 
albo mój zastępca, albo szef cukierni – tylko te trzy 
osoby. W ten sposób nawiązujemy relacje, słuchamy, 
co gość ma do powiedzenia. Zazwyczaj są to pochleb-
ne opinie, ale czasami zdarzają się jakieś negatywne 
spostrzeżenia. Wszystkie zapisujemy. Jeśli negatyw-
na opinia na temat dania powtarza się dwa razy, to 
danie wylatuje z karty.  

ENGLISH

I DO NOT WANT PRIZES, I WANT 
CONVERSATIONS

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

MARCIN POPIELARZ – a rising star of Polish gastrono-
my. Despite his young age, he could easily teach older 
acquaintances in the industry. A model of hard work and 
good-judgement.

When has your adventure with culinary begun?
I have never imagined that I will become a chef.
And who did you want to be?
Someone who will not have to work much, but will have 
a lot of money (laughs). Seriously! I thought that you 
can actually live like this, that you can have loads of 
money and not really do much.

You can, if you are Paris Hilton.
I knew few people in gastronomy – waiters, cooks – and 
so I  was aware what hard work it is. Enrolling in gas-
tronomy school in Gdańsk I was nowhere near sure that 
I will have anything to do with it later in life. In the third 
grade of technical school I have suddenly found myself 
on an internship with Łukasz Miesznikowski “Bigos”. It 
is a crazy type of kitchen, nowhere near the standards 
that I now uphold, but it has showed me a different ap-
proach to this profession. An approach in which you 
value creativity, you take your life into your own hands 
and you can throw whatever you want on a plate. That 
is when I thought “Great. When I am my own kitchen’s 
chef no one will stand above me and tell me what to 
do”. And that is all. I never had any ambitious thoughts 
alongside “shit, this is it” back when I was a three-year-
old toddler cooking with mummy.

Have you chosen this school deliberately?
I could have attended Sports College, since at the time 
I was playing football, but my mum said that she will 
not allow me to do so and she refused to cover the costs 
of me chasing a ball. She wanted me to get practical 
skills and a profession.

You could have been Lewandowski.
Hardly, third league max. It is not like I had some amaz-
ing talent. I believe that you have to be realistic – if you 
suck at something then you need to accept it.

Gordon Ramsey also played ball.
Yes, he played for the Rangers. But only in junior 
league. When I was a junior, I was somewhere on the 
level of the fourth league.

Food and sex are inseparable for us. Have you ever 
had sex at work?
Not at work, but a few times after we finished. This is 
a way of life in gastronomy, where two fractions con-
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stantly rub against each other – waiters 
and waitresses with cooks. On one side you 
get astonishingly beautiful women and on 
the other masculine men. I have plenty of 
stories about my friends and some about 
myself.

Such situations do not cause issues 
amongst the personnel?
It is a lot easier to work when there are such 
situations happening, than when they are 
not. Emotions are being relieved, everyone 
is more cheerful. What is great about this 
industry, especially when you are a young 
chef, is that there are so many beautiful 
women around you. When I  worked in 
Sheraton, in a  big complex, there were 
great waitresses there. My friends were tell-
ing stories about their jobs in shipping and 
logistics and I had beautiful girls working 
with me. That was cool. But you grow out 
of it.

Is there a product which you would never 
swallow?
Nordic salmon and any kind of Nordic 
trout. Poles worship Nordic salmon. They 
were taught that salmon is an amazing fish, 
that it is a symbol of wealth. Amongst Baltic 
fish my favourite is garfish – simply garfish 

on butter. It has blue bones and tight meat. 
Really good. Generally though, I am not 
a fan of Baltic fish because we do not have 
good providers. I can finally say it out loud. 
We are one of the better restaurants in Tric-
ity, yet we do not have a supplier who would 
be able to bring us three kilograms of her-
ring three times a week, that would be of 
the same size, standard and freshness. You 
either get one or the other. Often half of the 
fish are torn by nets. And we are talking 
about herring, standard fish, our signature 
dish. The only place where you can get her-
ring to your satisfaction is on the market 
in Gdynia, where you can pick out the size 
you want.

What were the reactions when you 
became a kitchen chef while still 
a young boy?
I am 27 years old. When I became a chef 
I was 25. When I was hiring people I got 60 
CVs. I took four people as substitutes. I per-
sonally hired a young guy as a substitute. 
There were a few older chefs, from different 
five-star hotels, who wanted to substitute 
here. They came to interviews, I  spoke 
with them. I was aware that within a year 
I wanted to do such work and put so much 
pressure on, that this person will not put 

S Ł O D K A  Z E M S T A

up with it. He has already been on top and 
he will not agree to working sixteen hour 
shifts. He will not put up with me – a person 
15-20 years younger than him – telling him 
how to fry fish, because for thirty years he 
has been doing it wrong. This is why I hired 
people who already had some knowledge 
but were not yet quite on this level. After 
the hotel’s doors opened I worked here for 
four and a half months without a day off. 
I was teaching them. Now I can leave the 
hotel for a week and the same standard will 
be upheld.

What drives your work, inspires you to 
get better?
Positive feedback from guests. I yearn for it. 
I do not want prizes, I want conversations. 
When we are finishing a tasting menu we 
always bring out a box of petit fours, which 
holds sweets produced in our confectionery. 
The box is always carried by me, my substi-
tute or the confectionery chef – only by one 
of these three people. This way we establish 
relationships, we listen to what the guests 
have to say.  They are usually positive opin-
ions, but sometimes we also get negative 
feedback. We write it all down. If we get two 
negative opinions about one dish then that 
dish is out of the menu. 



PIERWSZY ROK 
RESTAURACJI 
KREW I WODA

śród gości byli uznani szefowie 
kuchni, przyjaciele restauracji 
Krew i Woda. W zeszłym roku na 

otwarciu gotowało trzech znanych kucha-
rzy. Tym razem przyjechało aż ośmiu, z tym 
że zamiast gotować, bawili się z  prawie set-
ką przybyłych gości. Nieczęsto można zaob-
serwować taką szczerą sympatię i integrację 
środowiska kucharskiego.

Wśród zaproszonych byli: Łukasz Ce-
głowski, do niedawna związany z restaura-
cją 1611 w Dworze Oliwskim, znany gdański 
cukiernik Tomasz Deker, Ernest Jagodziń-
ski z restauracji Cucina88 w Poznaniu, Prze-
mek Woźny z Gard Nordic Kitchen w Mar-
riott Gdynia, Adam Woźniak, obecny szef 
1611, restauracji hotelu Dwór Oliwski 
w Gdańsku i Patryk Dziamski, właściciel 
Dziamski Studio z Poznania. Dało się też 
zauważyć zwycięzcę 5. edycji „TopChefa” 
Tomasza Purola, szefa kuchni w  restau-
racji hotelu BlowUp Hall 5050 z Poznania, 
czy Roberta Wojnarowskiego, kucharza re-
stauracji N32 restaurant & bar by Robert 
Sowa. Serwowano najpopularniejsze dania 
restauracji Marty i  Mariusza Pieterwas, 
a całość uświetnił tort wykonany przez cu-
kiernika z restauracji Krew i Woda. 

W

RESTAURACJA KREW I WODA 
ul. Antoniego Abrahama 41, Gdynia
www.krewiwoda.pl

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

POPULARNA GDYŃSKA RESTAURACJA 
SKOŃCZYŁA JUŻ ROK. NA IMPREZIE 
SPOTKALI SIĘ ZNANI SZEFOWIE KUCHNI I INNI 
ZAPRZYJAŹNIENI GOŚCIE. GŁÓWNĄ GWIAZDĄ 
BYŁY OCZYWIŚCIE AUTORSKIE DANIA Z KARTY.

restaurant in Oliwa Manor, and Patryk Dz-
iamski – owner of Dziamski Studio from 
Poznań. You could also socialize with the 
winner of the 5th edition of TopChef Poland 
– Tomasz Purola, who is currently a  chef 
in the hotel’s BlowUp Hall 5050 in Poznań 
or Robert Wojnarowski – a cook in the N32 
restaurant & bar by Robert Sowa. Most pop-
ular dishes from Marta and Mariusz Pieter-
was’s restaurant were served and the eve-
ning was perfected with a cake made by the 
confectioner of Krew i Woda restaurant. 

ENGLISH

ONE YEAR ANNIVERSARY OF KREW 
I WODA RESTAURANT

This popular restaurant in Gdynia is celebrating 
its first birthday. During the party we had 
a chance to meet with chefs and friendly guests. 
The main stars were, obviously, original dishes 
from the menu.

Among the guests there were renowned 
chefs and friends of the Krew i Woda restau-
rant. Last year, during the opening, there 
were three popular cooks preparing their 
signature dishes. This time there was eight 
of them, but instead of working they were 
enjoying the evening with almost a hundred 
invited guests. Not often you can observe 
such honest sympathy and integration of 
cooks from different places.

Among the guests there were: Łukasz 
Cegłowski - up until recently in cooperation 
with the 1611 restaurant in Oliwa Manor, 
Tomasz Deker - popular confectioner from 
Gdańsk, Ernest Jagodziński from Cucina88 
restaurant in Poznań, Przemek Woźny from 
Gard Nordic Kitchen in Marriott Gdynia, 
Adam Woźniak – current chef of the 1611 
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SŁODYCZ Z GRILLA
OD KILKU LAT WYZNAJĘ ZASADĘ: PROSTO I DOBRZE. WYSTARCZY KILKA 
SKŁADNIKÓW DOBREJ JAKOŚCI I PROSTA OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA 
I MAM ZMYSŁY ZASPOKOJONE DO GRANIC MOŻLIWOŚCI.

ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

S Ł O D Y C Z  Z  G R I L L A

ZDJĘCIA Kamil Sadkowski



oja miłość kulinarna, czyli kuch-
nia japońska, zawsze jest mi bliska. 
Zawsze zastanawiam się natomiast 

dlaczego tylko sushi jest tak kochane przez 
ludzi. Przecież to kraj, który jak mało który 
tak cudownie karmi ludzi. Na dodatek z wiel-
kim szacunkiem do produktu i tradycji. I jest 
w tej kuchni coś takiego, co kochają smako-
sze, a co występuje chyba w każdym kręgu 
kulturowym – szaszłyki. Szaszłyki są kocha-
ne i jest to miłość dla mnie zrozumiała.

i skóry, a potem pokroić w solidne kawałki 
podobnej wielkości co por, który będzie ob-
rany i pokrojony na kształt walca o długości 
dwóch lub trzech centymetrów.

Najlepsze do nabijania szaszłyków będą 
bambusowe wykałaczki, ale nie ma co roz-
paczać, drewniane też będą git. Pamiętaj-
cie, aby namoczyć je w  wodzie, nie będą 
się wtedy jarały na grillu jak szalone. Nabi-
jamy przemiennie kawałki kurczaka i pora 
i to w zasadzie tyle. Teraz zabieramy się za 
sos, który zowie się tara. Potrzebny będzie 
sos sojowy, mirin i sake z dodatkiem cukru. 
Idealnie będzie, jeśli wszystkie składniki 
będą w podobnych proporcjach, nie szalej-
cie tylko z cukrem. Solidnie wymieszajcie 
składniki, zagotujcie i zredukujcie na ma-
łym ogniu, by płyn zmniejszył swoją obję-
tość o połowę.

Szaszłyki i sos już czekają w blokach star-
towych, więc zabieramy się za rozpalenie 
grilla. Zróbcie to po swojemu, chociaż nie 
ukrywam, że brykiet czy węgiel drzewny jest 
dużo ciekawszy w zastosowaniu przy tej po-
trawie niż grille gazowe.

Zaczynamy układnie szaszłyków na roz-
grzanym ruszcie i słuchamy jak pięknie za-
czynają skwierczeć, po czym przekładamy na 
drugą stronę. Nie obawiajcie się, jeśli por bę-
dzie delikatnie brązowy – zmieni się w prze-
pyszną słodycz. Kurczak ma być rumiany. 
Kiedy złapie odpowiedni kolor polewamy go 
sosem z dwóch stron i grillujemy jeszcze chwi-
lę. Teraz tylko pozostaje rozkoszować się tym 
soczystym kurczakiem z porem, który stracił 
swój delikatnie ostry smak i stał się ostoją sło-
dyczy. Do tego ten sos. 

Doceniajcie proste rozwiązania, to jest 
naprawdę urocze. 

M

MOJA M I Ł OŚĆ KU LI NA R NA, 
CZ Y LI KUCH N I A JA POŃSK A, 

ZAWSZE J E ST M I BLISK A.
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KAMIL 
SADKOWSKI
 
Znawca intensywnych smaków, 
współtwórca Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble branży 
gastronomicznej: był kelnerem, barmanem, 
kucharzem, pracował w firmie dostarczającej 
produkty do restauracji, współpracował 
z Robertem Makłowiczem przy jego programie. 
Kocha prostotę w kuchni, stąd nieskrywana 
miłość do kuchni japońskiej. Ubóstwia 
i smakuje kuchnie regionalne z całego świata. 
Współautor książki „Gastrobanda. Wszystko, co 
powinieneś wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Kiedy pierwszy raz wpadłem na nazwę 
„Yakitori”, to mówiła mi ona tyle, ile wszyst-
kie inne nazwy w menu, czyli nic. Okazało 
się, że to grillowane soczyste mięso z podu-
dzia kurczaka z młodym porem i fenomenal-
nym sosem wpadającym w słodycz.

Spieszę z  przepisem, bo życie stygnie. 
Jest wiele wersji tych przeuroczych szaszły-
ków – jedne są robione z mięsa z uda, inne 
z serc, jeszcze inne z żołądków. My zabiera-
my się za podudzia. Należy je pozbawić kości 
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GRILLED DELIGHT

For a few years, I’ve stuck to the rule: simple and 
tasty. A few ingredients of good quality and a simple 
preparation suffice to fully satisfy my senses.

My culinary love, that is Japanese cuisine, is 
always close to my heart. I’ve been wondering 
why sushi is the only Japanese dish that people 
love so much. After all, Japan is a country that 
offers such wonderful flavours prepared with 
a great respect for products and tradition. And 
there is something in this cuisine that foodies 
are crazy about and that can be found proba-
bly in all cultures – shashliks. Shashliks are 
adored and I understand it very well.

When I came across the name Yakitori 
for the first time, it didn’t ring a bell at all, just 
like all other names of dishes in the menu. 

It turned out that it is juicy grilled chicken 
drumstick with young leek and wonderful 
sweet sauce.

Well, life is cooling down, so let’s go on 
to the recipe. There is a variety of versions 
of these delightful shashliks – you can use 
meat from drumsticks, hearts, or stomachs. 
We take drumsticks. Take the skin off and re-
move the bones. Then, cut the meat into 2–3 
cm cubes. Peel the leek and cut it in a similar 
way – pieces 2–3 cm long, cylinder shaped. 

Bamboo toothpicks are the best for shash-
liks, but don’t despair if you don’t have them 
– wooden ones are fine as well. Remember 
to soak them in the water so that they don’t 
burn like crazy. Spear the chicken cubes 
and the leek alternately, and that’s all. Now 
the sauce that is called tara. You need soya 
sauce, mirin, and sake with some sugar. Pro-
portions of the ingredients should be similar, 

but be careful not to overdo the sugar. Stir 
the ingredients, bring the sauce to a simmer, 
cook it on a low heat to make it reduce by half 
the volume. 

The shashliks and sauce are checked off, 
so let’s start a BBQ. Do it your way – although 
there’s no escaping the fact that, in the case 
of this dish, briquet or charcoal is far better 
than a gas BBQ. 

Place the shashliks over the heat and lis-
ten to them sizzle. Turn over. Don’t worry if 
the leek turns a little brownish – it’ll be de-
lightful. The chicken should be golden brown. 
When it changes the colour, pour the sauce on 
both sides of the meat and grill a little more. 
Now feast on your juicy chicken with leek that 
has lost its pungent taste and become a de-
light. And the sauce. 

Appreciate simple solutions, they are re-
ally delightful.  

S Ł O D Y C Z  Z  G R I L L A



ięcej, dalej, szybciej, lepiej. Presja, pod jaką ży-
jemy w dzisiejszych czasach jest często ogrom-
na. A my staramy się stanąć na wysokości za-

dania i dać z siebie nie 100%, a 110% - a może i więcej. 
Na krótką metę taka taktyka może się sprawdzić, ale nie 
przez dłuższy czas. Doskonale pamiętam ciężar presji, 
jaka spoczywała na moich barkach przed Igrzyskami 
w Sydney w 2000 roku. W Atlancie złoty medal. Jadąc do 
Australii kibice znów widzieli mnie na podium, a ja bar-
dzo chciałem tego medalu i jednocześnie nie chciałem 
ich zawieść. I dlatego trenowałem. Bardzo dużo, bardzo 
często. Narzuciłem sobie iście mordercze tempo, aby 
prześcignąć konkurentów i być lepiej przygotowanym. 
Sądziłem, że ta strategia przyniesie wymierne efekty. 
Owszem, przyniosła – najgorszy rezultat dla sportow-
ca – 4. miejsce. Tuż za podium. Szybko zdałem sobie 
sprawę z tego, co było przyczyną braku sukcesu. Prze-
trenowanie! Tak naprawdę już lecąc do Australii byłem 
tak zmęczony, że nie miałem szans na 1. miejsce, choć 
wydawało mi się, że jest dokładnie odwrotnie. Nie zadba-
łem o absolutnie konieczną przerwę i wypoczynek przed 
najważniejszymi regatami, a czas na regenerację jest tak 
samo ważny, jak ciężka praca.

W życiu każdego z nas obowiązuje podobna zasada. 
Coraz częściej zostajemy w pracy po godzinach. Nie może-
my funkcjonować bez odpowiadania na maile czy telefony 

w weekendy i na urlopie. Często śpimy za krótko. Rezulta-
tem jest stopniowe przemęczenie, które pociąga za sobą 
zniechęcenie, marazm, co w efekcie doprowadza do wy-
palenia zawodowego. Coraz częściej rozumieją to także 
pracodawcy. Niedawno jeden z największych banków na 
świecie wydał specjalne zalecenie dla swoich pracowni-
ków, aby w piątek kończyli pracę nie później niż o 19:00. 
Nawet najlepsi specjaliści potrafią się wypalić, a to powo-
duje brak efektywności, czy nawet zmianę pracy. A prze-
cież żadnemu pracodawcy nie zależy na utracie dobrego 
pracownika.

Wypalenie ma też negatywne skutki w życiu poza pra-
cą. Brak czasu na zabawę z dziećmi czy wspólne rodzinne 
spacery często niosą za sobą poważne reperkusje rodzin-
ne. Najcenniejszą rzeczą, jaką każdy z nas otrzymuje, 
a której nie można kupić za żadne pieniądze jest czas. Dla-
tego gospodarujmy nim mądrze. Znajdźmy czas i na pra-
cę, i na odpoczynek. Efekty będą korzystne nie tylko dla 
nas, ale także dla całego naszego otoczenia! 
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OVERTRAINING

Further, faster, better. Nowadays, we often live under in-
tense pressure. And we try to rise to the challenge and be 
all we can do, and even more. Of course, in the short run, 
such a tactic can be effective. Yet, in the long run... Well. 
I clearly remember the strong pressure I was under before 
the Sydney 2000 Olympic Games. A gold medal in Atlan-
ta. Supporters wished to see me on the podium again, and 
I did not want to let them down. Besides, I really wanted 
that medal.

That is why I was practising. A great deal. I set myself 
a furious pace to outdo my rivals and be better prepared. 
I thought that this strategy would produce the desired 
outcome. And it did – the worst outcome for a sports-
man – 4th position. Edged out of the podium. I soon real-
ized what the reason for lack of success was. Overtrain-
ing! To be honest, flying to Australia, I was already so 
tired that I did not stand a chance of winning. Although 
then, it seemed to me, on the contrary, that I did. I did 
not take an absolutely necessary break and rest before 
the most important race. And time for rest is as import-
ant as hard work.

This rule applies to everybody. At work, we do over-
time more and more often. We cannot stand not answer-
ing mails or phone calls at the weekends or on holidays. 
We do not sleep enough. It may result in exhaustion, which 
will lead to discouragement, apathy, and, eventually, to job 
burnout. Employers start to understand it. Recently, one 
of the largest banks in the world has recommended that 
its employees should finish work before 7 p.m. on Friday. 
Even top specialists can burn out, which may lead to inef-
ficiency or change of a job. And there is no employer who 
wants to lose a good employee.

The burnout has negative effects on other aspects of 
our lives as well. Lack of time for playing with children or 
going for a family walk may lead to damaging consequenc-
es for the whole family. As a matter of fact, there is one 
thing that everybody gets but cannot buy. It’s time. So use 
it wisely. Find time for both work and rest. You, as well as 
your family and friends, will surely benefit from it. 
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PRZE
   TRENO
WANIE

F E L I E T O N  /  C O L U M N

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, 
społecznikiem, prezesem Fundacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne. 
Na dodatek gra w golfa i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 
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edynie godzinę drogi od Trójmiasta autostradą A1 
kryje się prawdziwa perła wśród hoteli. Pałac Hanza, 
mieszczący się w pochodzącym z XIX wieku pięknym 

kompleksie, oferuje dziś luksus i komfort w rozsądnej 
cenie. Hotel ma w swej ofercie specjalny pakiet wypoczyn-
kowy dla pary lub rodziny z dziećmi. To czterodniowy po-
byt w pokoju dwuosobowym z udogodnieniami dla dzieci. 
W cenie pakietu mieści się śniadanie w formie szwedzkie-
go bufetu ze specjałami kuchni regionalnej, obiadokolacja, 
nieograniczony dostęp do strefy Wellness & SPA, zajęcia 
sportowe oraz parking.

Pałac Hanza przewidział atrakcje dla małych i dużych, 
zarówno tych aktywnych, jak i dla leniuchów. Na terenie 
hotelu, w ponad dwustuletnim parku, mieści się park lino-
wy z trasami dla małych i dużych, ze zjazdem tyrolskim na 
czele. W okolicy znajduje się również stadnina koni i wypo-
życzalnia kajaków. W hotelu można wypożyczyć rower, by 
wybrać się na wycieczkę po okolicy. Amatorzy sportów zor-
ganizowanych mogą skorzystać z zawartej w cenie pakietu 
oferty zajęć sportowych z instruktorem – każdego dnia od-
bywają się inne zajęcia: nordic walking, aqua aerobic, zum-
ba czy stretching. W tym czasie najmłodszymi zajmą się 
wykwalifikowani animatorzy. W każdy wtorek, czwartek 
i sobotę organizowane są zabawy na świeżym powietrzu 
dla dzieci. Jeśli zmęczy nas ogrom atrakcji, zawsze można 
wziąć leżak i poopalać się w ogrodzie albo skorzystać z bo-
gatej oferty zabiegów SPA i masaży.

J

HANZA PAŁAC 
WELLNESS & SPA,

Rulewo 13, 86-160 Warlubie
tel: +48 52 320 90 94

recepcja@hanzapalac.pl
www.hanzapalac.pl

BORY TUCHOLSKIE TO IDEALNE MIEJSCE NA LETNI 
WYPOCZYNEK DLA CAŁEJ RODZINY. ŚWIEŻE POWIETRZE, 
ZACHWYCAJĄCA PRZYRODA I SPOKÓJ OD ZGIEŁKU 
MIASTA ZACHĘCAJĄ DO ODWIEDZIN TEGO JEDNEGO 
Z NAJUROKLIWSZYCH ZAKĄTKÓW POLSKI. TUTEJSZY PAŁAC 
HANZA OFERUJE ATRAKCYJNE PAKIETY WYPOCZYNKOWE.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Hanza Pałac Wellness & SPA

RODZINNE WAKACJE 
W BORACH TUCHOLSKICH

Pobyt w Borach Tucholskich może być idealną alterna-
tywą dla wakacji nad morzem czy w górach. Serdecznie 
polecamy wypoczynek wśród najczystszych lasów i jezior 
w Pałacu Hanza Wellness & SPA. 

ENGLISH

FAMILY VACATION IN BORY TUCHOLSKIE

Bory Tucholskie is an ideal summer destination for the whole family. 
Fresh air, breath-taking nature and the peace and quiet away from 
the city’s hustle tempt to visit this one of the most charming areas 
of Poland. And the Hanza Palace offers attractive holiday deals.

Just an hour long car ride from Tricity down the A1 high-
way, a real pearl amongst Poland’s hotels is hidden from the 
masses. The Hanza Palace situated in a XIX Century com-
plex offers luxury and comfort at a reasonable price. The 
hotel has a special offer for romantic getaways, as well as 
family holidays. These are four day stays in a double room, 
with special services for children. Included in the price are 
a buffet style breakfast with regional cuisine, dinner, un-
limited access to the Wellness & SPA area, sport activities 
and parking.

Hotel Hanza offers attractions for younger and older, 
active and more laid back. On the hotel’s premise, in an 
over two hundred years old park, there is a ropes-course 
with routes for both little and bigger ones, with an aerial 
runway as part of the track. Close by there is a horse stud 
and a kayak rental. At the hotel you can rent a bike to go for 
a ride around the area. Fans of sports activities can take ad-
vantage of fitness classes offered to all the guests. Every day 
different classes are run by an instructor; these include: 
Nordic walking, aqua aerobics, Zumba or stretching. While 
there are classes taking place children can be left under 
the care of qualified animators. Every Tuesday, Thursday 
and Saturday there are organised games for children tak-
ing place outside, in the fresh air. If we get tired from all the 
attractions then we can always take a sun chair and tan in 
the garden or take advantage of the wide offer of SPA treat-
ments and massages.

A stay in Bory Tucholskie can be a great alternative to 
a holiday by the sea or in the mountains. We highly recom-
mend relaxation amongst the cleanest of forests and lakes 
in the Hanza Palace Wellness & SPA. 
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ANTHONY ROBBINS POWIEDZIAŁ KIEDYŚ, ŻE KAŻDE WIELKIE 
OSIĄGNIĘCIE ZACZYNA SIĘ OD DECYZJI, BY SPRÓBOWAĆ. 
CZĘSTO WIDZIMY SAM SZCZYT ZAPOMINAJĄC, ŻE GDZIEŚ TAM 
JEST DROGA, KTÓRA DO NIEGO WIEDZIE. BYŁ 1956 ROK, KIEDY 
WILHELM ANGER PODJĄŁ DECYZJĘ, ABY W NIĄ WYRUSZYĆ.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

TEKST Anna Nazarowicz
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azwę dla swojej marki okularów za-
czerpnął z najdłuższego, najszybsze-
go oraz najbardziej niebezpiecznego 

na świecie wyścigu Carrera Panamerica-
na. Wierzył, że do sukcesu prowadzi droga 
– długa, trudna i kręta. Postanowił ją jed-
nak przebyć. Z biegiem lat Wilhelm Anger 
udoskonalał swój produkt. Miał być wy-
jątkowy pod każdym względem. Jednym 
z takich posunięć było zastosowanie inno-
wacyjnego tworzywa do produkcji okula-
rów, dzięki któremu stały się one lżejsze 
o 20%. W przypadku innych modeli był to 
materiał, który lepiej dopasowywał się do 
twarzy. Anger próbował, zmieniał, ekspery-
mentował. Wiedział, że chce osiągnąć pro-
dukt wyjątkowy. To pragnienie popchnęło 
go do współpracy z takimi gigantami, jak 
Porsche, czego owocem była kolekcja The 
Carrera Porsche Design Collection. Szczyt 
był coraz bliżej.

Wilhelm Anger poświęcił wiele lat, potu 
i  sił, ale udowodnił, że warto podążać za 
swoimi marzeniami. I chociaż ich realiza-
cja często bywa trudna, jest jednak możli-
wa. Bo najważniejsze to mieć odwagę, aby 
patrzeć w przyszłość i zawsze mieć swoje 

JA R E D  L E T O  T O  PI E RWS Z Y
W  H I S T OR I I  A M BA SA D OR 
M A R K I  C A R R E R A ,  A L E  PR Z E DE 
WS Z YS T K I M  C Z Ł OW I E K ,  KT ÓRY 
W I E DZ I A Ł ,  JA K  P OK I E ROWAĆ 
S WOI M  Ż YC I E M ,  A BY  Z N A L E Ź Ć 
S I Ę  W  W Y M A R Z O N Y M  M I E J S C U.

własne zdanie. Widzieć i sięgać po to, co 
chcemy osiągnąć. Płynąć zawsze pod prąd, 
nigdy z  nurtem rzeki. To właśnie dla ta-
kich ludzi została stworzona kolekcja „The 
Maverick” (z  ang. indywidualista, wolna 
dusza). Oprawki tych okularów są deli-
katne i  bardzo lekkie. Design nawiązuje 
do jednej z ikon marki Carrera z linii Ori-
ginal Boeing Carrera Collection. Sięgnę-
ło już po nie wielu, sięgnął również Jared 

N

Leto – aktor, piosenkarz, producent, ar-
tysta. Leto to pierwszy w historii ambasa-
dor marki Carrera, ale przede wszystkim 
człowiek, który wiedział, jak pokierować 
swoim życiem, aby znaleźć się w wymarzo-
nym miejscu. Co więcej; nie bał się wyru-
szyć w tę najtrudniejszą dla siebie podróż. 
Urodzony w 1971 roku, wychowany przez 
mamę oraz brata, nie miał łatwego startu. 
Pierwsze filmowe role były efektem uczest-
nictwa w niezliczonej ilości castingów. Trud 
jednak się opłacił, z czasem pojawiły się 
większe role w  takich produkcjach, jak 
„Requiem dla snu” czy „Witaj w  klubie”. 
Za kreację w ostatniej produkcji otrzymał 
dwie nominacje do Oscara. Młody artysta 
zdążył również wyprodukować własny film 
oraz założyć kapelę rockową 30 Second 
To Mars. Jego kariera to niezwykła opo-
wieść o tym, jak realizować plan na życie 
bez względu na pojawiające się przeszko-
dy. To jedna z  najbardziej inspirujących 
osób w świecie show-biznesu. Carrera nie 
mogła wybrać dla siebie lepszej twarzy. 
Dla wszystkich, którzy mają w życiu cel, 
ale boją się go osiągnąć, artysta ma kilka 
zasad. Warto o nich pamiętać, bo to one 
pomogły mu dojść do miejsca, w którym 
obecnie się znajduje. W jednym z wywia-
dów podkreślił, że „to, co oddziela marze-
nia od rzeczywistości, to tylko ilość pracy, 
którą musisz wykonać”. Nie ma rzeczy nie-
możliwych. Jeżeli jesteś pasjonatem w tym, 
co robisz, to nic nie jest w stanie cię zatrzy-
mać. Nigdy nie należy słuchać „małych lu-
dzi”, którzy boja się spojrzeć w przyszłość. 
Jak każdego, tak i młodego artystę również 
czasami nachodziły wątpliwości. Dzięki od-
wadze szybko jednak stawał na nogi, aby 
maszerować dalej.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, zaś 
porażka jest sierotą. Jednak tak naprawdę 
wszystko zaczyna się w  głowie. I  tylko ci 
odważni, niezależni, o  silnych charakte-
rach, są w  stanie postawić pierwszy krok 



na drodze do marzeń, nawet jeżeli od samego początku 
jest mocno pod górkę. Kiedyś ktoś zechciał, aby ludzka 
stopa stanęła na Księżycu. Ktoś inny właśnie dla takich 
ludzi zapragnął robić okulary. A czego ty pragniesz? I co 
zrobisz, aby to osiągnąć? 

ENGLISH 

LIVE STRONGER

Anthony Robbins once said that every great achievement begins 
with the decision to try. We often see the mountain peak and 
forget that somewhere out there is a road that leads to it. In 1956 
Wilhelm Anger decided to set off and find it.

He took the name for his glasses’ brand from the longest, 
fastest and most dangerous race in the world – the Car-
rera Panamericana. He believed that the road to success 

is long, difficult and winding. Nevertheless, he decided 
to walk it. Throughout the years Wilhelm Anger was per-
fecting his product. It was to be special in all its details. 
One of his tricks was to use an innovative material for 
his glasses, which made them 20% lighter. With different 
models he used materials that adapt to face shapes. An-
ger was trying, changing, experimenting. He knew that 
he wanted to make an exquisite product. This desire 
pushed him to cooperation with such a giant as Porshe, 
which gave life to the Carrera Porsche Design Collec-
tion. The peak got much closer.

Wihelm Anger sacrificed many years, much sweat 
and strength, but he proved that dreams are worth 
chasing. And even though making them come true 
can often be difficult, it is possible. Because the most 
important thing is to look forward and always speak 
your mind. See and reach for what we want to achieve. 
Always swim against and not with the current. It is for 
people like him, that the Maverick collection has been 
created. The rims are delicate, very light. The design is 
inspired by one of the icons of the Carrera brand, from 
the Original Boeing Carrera Collection. Many have al-
ready reached for them, including Jared Leto – an actor, 
singer, producer and artist. Leto is the first ever ambas-
sador of the Carrera brand, but, more importantly, he is 
a person who knew how to lead his life to find himself 
in a chosen place. Furthermore, he was not afraid to set 
off on this, personally most difficult, journey. Born in 
1971, raised by his mother and brother he did not have 
an easy start. His first roles in films were the effect of at-
tending uncountable castings. His hard work has paid 
off and with time he was offered bigger roles in produc-
tions such as “Requiem for a Dream” and “Dallas Buyers 
Club”. For his creation in the latter he received two Os-
car nominations. The young artist has also managed to 
produce his own film and start a rock band – 30 Seconds 
to Mars. His career is a great example of how to follow 
your path, without letting obstacles get in the way. He is 
one of the most inspiring people in show business. Car-
rera could not have chosen a better face for their brand. 
The artist has a few rules for anyone who has a goal but 
is scared of achieving it. It is good to remember them, 
for they are what helped him get to where he is now. In 
one of his interviews he said: “the only thing separating 
dreams from reality is the amount of work you have to 
put into their realization”. The sky is the limit. If you are 
passionate about what you are doing then nothing can 
stop you. You should never listen to “small people”, who 
are scared of looking into the future. Like anyone, the 
young artist also had his doubts every once in a while. 
But thanks to his bravery he always quickly got back on 
his feet and kept on pushing forward. 

It is said that success has many fathers, while defeat 
is an orphan. Realistically, though, everything starts in 
your head. And only the brave, independent people with 
strong characters are able to put the first step down on 
the road to success, even if, from the very start, it is up-
hill. At some point in history someone dreamt about hu-
man foot touching the moon. Someone else dreamt of 
making glasses for people like them. What about you? 
What are you dreaming about? And what are you doing 
to achieve these dreams? 

MÓW I  S I Ę,  Ż E  S U KC E S 
M A  W I E LU  OJC ÓW,  Z A Ś 

P OR A Ż K A  J E S T  S I E RO TĄ . 
J E D N A K  TA K  N A PR AW DĘ 

WS Z YS T KO  Z AC Z Y N A 
S I Ę  W   G Ł OW I E .
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ie był w  stanie do końca wytrwać 
w pseudodebacie. Nie chciał na siłę 
przekonywać innych do swoich racji, 

bo poziom argumentów i pytania prowadzą-
cego sięgnęły podłogi. Owen Jones, dzienni-
karz „Guardiana” i „Independent” po prostu 
wstał, opuścił telewizyjne studio i  stał się 
moim idolem. 

Mężczyzna jako jedyny przerwał nara-
stające w studiu deprecjonowanie tragedii. 
Skupił się nie tylko na liczbach rannych i za-
bitych, choć bilans jest zatrważający, ale i na 
motywie zabójcy, który staranie przygotował 
rzeź. Dzień po masakrze w Orlando w Sta-
nach Zjednoczonych mamy 49 ofiar i 53 ran-
nych. Większość, o ile nie wszyscy, to osoby 
homoseksualne, dlatego pomijanie faktu, że 
zaatakowano klub LGTB i przekonywanie, 

ENGLISH 

WHO WILL PROTECT US AND 
FROM WHAT?

He could not last any longer in this pseu-
do-debate. He did not want to convince oth-
ers as to the right of his opinions, since the 
level of arguments as well as the mediator’s 
questions have reached rock bottom. Owen 
Jones, a journalist for the Guardian and the 
Independent simply stood up, left the studio 
and… became my idol.

He was the only one refusing to disregard 
this tragedy. His focus was not only on the 
numbers of wounded and killed (even though 
those were shockingly high), but on the mur-
derers motivation, who showed great atten-
tion to detail when preparing the massacre. 
One day after the massacre in Orlando, Unit-
ed States, casualties have been estimated to 
49 dead and 53 wounded. Most of them, if not 
all, were homosexual. Overseeing the fact that 
it was an LGBT club that was under attack and 
convincing others that this was an accident is 
simply foolishness. It is like saying that attacks 
carried out in synagogues are not based on re-
ligious intolerance and killers happen to show 
up there by mistake.

I  cannot recall that last year, after the 
shooting in a church in Charleston, a single 
expert or commentator stated that skin co-
lour and religion are irrelevant. They are very 
relevant, because every criminal who violates 
peace, spreads fear, chooses certain places 
or groups and expresses his hatred towards 
them becomes a terrorist. Underestimation of 
such aggression becomes plain acquiescence 
for spreading terror, especially in democratic 
countries.

The massacre in Orlando informed me of 
one more important thing. We do not need 
a tragedy on the scale of Al-Qaeda attacks to 
see how many amongst us hide their hatred, 
but eradiate with it as soon as someone else 
punishes these hated ones for their difference. 
Examples are easy to find. You can simply look 
through Polish websites. I am shocked after 
reading just a few posts on the social media 
networks and there are thousands of them! 
“What f… condolences? F… faggots nothing 
more. I don’t know if I should feel sorry or con-
gratulate the murderer” etc. Some go even fur-
ther and call upon the Bible, which, according 
to them, asks for death of homosexuals. It is 
a very interesting stance from the Polish Cath-
olics, who call themselves patriots who want to 
defend us from everything and everyone, but 
who cannot defend us from hatred, since they 
carry it within themselves. Maybe homosexu-
als should be thankful to their kinsmen (who 
knows why? Maybe for fanaticisms sake?) 
who, for now, stop at rude insults? 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

że to przypadek, jest totalnym bezsensem. 
To tak jakby tłumaczyć, że ataki na synagogi 
nie mają podłoża religijnego, a zabójcy trafiają 
tam przez pomyłkę. 

Nie przypominam sobie, by rok temu po 
strzelaninie w kościele w Charleston któryś 
z ekspertów i komentatorów twierdził, że ko-
lor skóry i wiara nie mają żadnego znaczenia. 
Mają, i to wielkie, bo każdy przestępca, który 
narusza ład, sieje postrach, wybiera określone 
miejsca, grupy ludzi i zionie do nich nienawi-
ścią, staje się terrorystą. 

Bagatelizowanie takiej agresji staje się za-
tem jawnym przyzwolenie na wprowadzanie 
terroru i to w państwach demokratycznych.

Masakra w Orlando uświadomiła mi jesz-
cze jedną, ważną rzecz. Nie trzeba rozma-
chu tragedii, ataków al-Kaidy, by zobaczyć, 
jak wielu wśród nas nie skrywa nienawiści, 
a wręcz epatuje nią po wymierzonej karze za 
inność. Przykładów nie muszę szukać daleko. 
Wystarczy przejrzeć polski internet. Jestem 
w szoku po przeczytaniu tylko kilku wpisów 
na portalach społecznościowych, a są ich ty-
siące: „Jakie kur*a kondolencje, je*ane peda-
ły, nic więcej, nie wiem czy współczuć czy gra-
tulować” itd. Niektórzy idą dalej i powołują się 
nawet na Biblię, która według nich żąda kary 
śmierci dla homoseksualistów. To wyjątkowo 
ciekawa postawa polskich chrześcijan, którzy 
sami nazywają się patriotami, którzy chcą nas 
bronić przed wszystkim i wszystkimi, ale nie 
potrafią nas obronić przed nienawiścią – bo 
sami ją w sobie noszą. Może oczekują, że osoby 
homoseksualne powinny być im wdzięczne za 
to, że ich rodacy – nie wiadomo w imię czego, 
może fanatyzmu – na razie poprzestają tylko 
na chamskich wobec nich zaczepkach. 

KTO NAS 
OCHRONI 
I PRZED CZYM

 K T O  N A S  O C H R O N I  I  P R Z E D  C Z Y M
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TEKST Aleksandra Paulska ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

W Y J Ą T K O W E  C H W I L E  B L U E  S H A D O W

MARKA ODZIEŻOWA BLUE SHADOW JEST POLSKIM PRZYKŁADEM „AMERICAN 
DREAM”. DWIE POZBAWIONE ŚRODKÓW DO ŻYCIA, ALE OGROMNIE AMBITNE 
SIOSTRY Z GÓRNICZEGO ŚLĄSKA ZA POŻYCZONE OD BABCI PIENIĄDZE ZAŁOŻYŁY 
FIRMĘ SPRZEDAJĄCĄ UBRANIA. W NIECO PONAD 10 LAT ROZWINĘŁY JĄ 
W SILNY, OGÓLNOPOLSKI BRAND. DZIŚ TO ONE SPRZEDAJĄ INNYM KNOW HOW 
I TWORZĄ SIEĆ FRANCZYZOWĄ. W UBIEGŁYM ROKU ICH WYTRWAŁOŚĆ ZOSTAŁA 
NAGRODZONA PRZEZ SAMĄ ANNĘ FENDI, KTÓRA Z SIOSTRAMI I GENIUSZEM MODY 
KARLEM LAGERFELDEM U BOKU ROZWINĘŁA WŁOSKI DOM MODY FENDI.

Historia o pieniądzach pożyczonych od babci jest 
czymś w rodzaju waszej legendy. To prawda, czy mit 
stworzony na potrzeby promocji? 
Roma: To prawdziwa historia. Wszystko się od tych pie-
niędzy zaczęło. Byłyśmy wtedy bardzo młode i ciężka 
sytuacja rodzinna zmusiła nas do podjęcia pracy, dzię-
ki której mogłybyśmy się utrzymać. Chwytałyśmy się 
różnych zajęć. Nasza drobna przedsiębiorczość była też 
sposobem na ucieczkę od problemów, ucieczkę w trochę 
inny świat, w  twórczość, w  pomysły. Pieniądze poży-
czone od babci wykorzystałyśmy na kupno pierwszych 
ubrań od producentów i  postanowiłyśmy spróbować 
swoich sił w handlu.
Sara: Nasi rówieśnicy nie robili tego, co my. Zamiast 
w weekendy szaleć po dyskotekach, my jeździłyśmy han-
dlować na stoisku. Ale tak nas wychowano, żeby nie stać 
w miejscu i nie bać się ciężkiej pracy. Do tego naszego 
pierwszego odzieżowego interesu trzeba było sporo do-
łożyć, ale miałyśmy szansę się też bardzo dużo nauczyć. 
To było pierwsze rozeznanie rynku, które przerodziło się 
w pragnienie projektowania rzeczy własnych. Rzeczy, 
które byłyby wyjątkowe. W  tamtych czasach nie było 
jeszcze mody na produkt polski, a to od początku było 
naszym założeniem. Konsekwentnie trzymamy się tego 
do dzisiaj. I chociaż czasami bywa ciężko, rynek odzieżo-
wy ma swoje wzloty i upadki, my wiemy, że robimy coś, 
co jest w stu procentach zgodne z nami, ponieważ inaczej 
po prostu nie potrafimy.

Za co otrzymałyście nagrodę Anny Fendi? Czy to 
wyróżnienie otworzyło wam jakieś kolejne drzwi?
Sara: To był nasz pierwszy prawdziwy pokaz, na przy-
gotowanie którego miałyśmy dwa dni i dwie noce. Mnó-
stwo pracy, ogromny stres, do końca nie dowierzałyśmy, 
że damy radę, a jednak się udało. Moment, w którym 
zobaczyłyśmy naszą kolekcję na wybiegu, ta chwila, 
w  której wreszcie się zatrzymałyśmy i  patrzyłyśmy 
na to, co się dzieje… I potem docierające do nas słowa 
Anny Fendi, która ogłaszając wyniki i wręczając nam 
nagrodę podkreśliła wyjątkowość i oryginalność kolek-
cji, naszej kolekcji!
Roma: Poczułyśmy się niesamowicie wyróżnione i doda-
ło nam to ogromnej wiary we własne możliwości i w sens 
tego, co robimy.

W porównaniu z innymi autorskimi markami w Polsce 
robicie zawrotną karierę. Wasz brand rozwinął się 
właściwie przez ostatnie 3 lata. Czemu zawdzięczacie 
szybką karierę?
Roma: Dzięki pamiętaniu o najważniejszym – rób to, co 
kochasz i to, co jest twoją pasją.

Blue Shadow reprezentują dwie siostry. Zwykle 
umieszczenie dwóch osób w zarządzie firmy rodzi 
naturalne konflikty, marki się rozpadają. Jak wam się 
udaje nie tylko przetrwać rodzinno-biznesowe burze, ale 
iść z sukcesem do przodu?

WYJĄTKOWE CHWILE 
BLUE SHADOW
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P RO J E K T U J E M Y 
P O  T O,  Ż E B Y  K A Ż DA 

KO B I E TA  P O C Z U Ł A 
S I Ę  W YJĄT KOWO. 

Ż E B Y  K A Ż DA  KO B I E TA 
U W I E R Z Y Ł A  W   S WO J E 

P I Ę K N O,  K T Ó R E  N I E 
Z A L E Ż Y  O D  RO Z M I A RU...

Sara: My to nazywamy twórczymi burzami, które są po-
trzebne do oczyszczenia atmosfery. Ważne, żeby patrzeć 
dalej i wyglądać tego słońca, patrzeć w tym samym kie-
runku, żyć tymi samymi marzeniami i dzielić wspólnie 
swoje pasje. Każde drobne nieporozumienie w efekcie 
działa na nas pozytywnie i pogłębia naszą relację, dzięki 
czemu jest ona tak trwała.

Rozmawiałam z pracownikami waszej marki. Mimo, 
że rozmowa toczyła się bez świadków, mówili o firmie 
w samych superlatywach. Trudno się nie dziwić, że 
udało się wam zbudować tak zgrany i wierny team.
Roma: Wydaje mi się, że zawdzięczamy to szczerości i au-
tentyczności. Nie da rady inaczej. Blue Shadow to nie kor-
poracja ani ogromny zakład produkcyjny, cały nasz zespół 
to nasza rodzina, taki drugi dom. Pracujemy razem nad 
wspólnym celem, szanujemy się nawzajem, nikt nie ma za-
pędów do szefowania, wszyscy jesteśmy dla siebie równi.

Nie da się was jednoznacznie zdefiniować. Kim właściwie 
jest kobieta, do której kierujecie swoje kolekcje?
Sara: To niesamowite uczucie, kiedy podczas spotkań 
stylizacyjnych organizowanych w salonach mamy okazję 
spotkać kobiety, dla których projektujemy. Przy planowa-
niu, robieniu pierwszych szkiców, wyobrażamy sobie jaka 
jest kobieta, którą będziemy ubierać, jak będzie się czuła 
w naszych strojach, a tu nagle fizycznie stoi przed nami. 
I mówi nam, że dzięki naszym ubraniom czuje się szczę-
śliwa, że to, co robimy, zmieniło jej dzień, jej nastawienie, 
jej życie. Cała nasza praca jest przyjemna i uwielbiamy 
wszystko, co robimy, ale ta właśnie chwila jest najbardziej 
wyjątkowa.
Roma: I to jest naszą inspiracją. Projektujemy po to, żeby 
każda kobieta poczuła się wyjątkowo. Żeby każda kobieta 
uwierzyła w swoje piękno, które nie zależy od rozmiaru, 
tylko kryje się tam gdzieś we wnętrzu i poprzez odpowied-
nią stylizację ma szansę zostać wydobyte na zewnątrz.

Udało wam się zbudować już tak silną firmę, że to inni 
kupują od was know how i wchodzą we współpracę 
franczyzową. Ile jest już takich umów?
Roma: Cieszymy się, że przyciągamy. Nic u nas nie jest 
zwyczajne i  nie sposób nas porównać do żadnej innej 
firmy. Myślę, że nasi partnerzy doceniają nie tylko nasz 

produkt i metkę, ale również wsparcie merytoryczne i or-
ganizacyjne, którym ich obdarzamy. Staramy się w każdej 
dziedzinie i tej twórczej, i tej sprzedażowej podchodzić 
oryginalnie do tematu, nie podążać ślepo za trendami, 
tylko oferować coś, czego jeszcze nigdzie indziej nie ma. 
Mamy m.in. własną koncepcję visual merchandisingu, 
akademię kształcącą doradców i stylistów. Wszystko to 
sprawia, że jesteśmy postrzegani jako jedyni w swoim 
rodzaju. A dzięki franczyzie mamy możliwość dotarcia 
do szerszego grona osób, mamy możliwość wywołania 
uśmiechów u większej liczby kobiet.

Czy franczyza to wasze ostatnie słowo, czy na rynku 
polskim chcecie nam jeszcze coś pokazać? Jakie są 
wasze najbliższe plany?
Roma: U nas zawsze jest dużo planów. Czujemy potrzebę 
dalszego rozwoju i to nie pozwala nam nawet na chwilę 
zatrzymać się w miejscu. Niespełna miesiąc temu otwo-
rzyliśmy nasz pierwszy salon w Warszawie. Będziemy da-
lej działać, dalej otwierać i dalej się rozwijać. Chcemy być 
wciąż konkurencyjni na krajowym rynku, a kto wie, może 
za chwilę zaczniemy podbijać rynki zagraniczne.
Sara: Obiecujemy nie zmieniać swoich przekonań, dalej 
tworzyć to, co kochamy i robić tylko to, co nas naprawdę 
pasjonuje. Takie już jesteśmy. Dalej będziemy jeździć po 
Polsce na modowe stylizacje, wierzyć w to, że marzenia, 
wytrwałość i ciężka praca mogą przynieść sukces, satys-
fakcję, u kogoś wywołać uśmiech na twarzy, komuś popra-
wić dzień, a może nawet życie. 

ENGLISH

THE TIME OF BLUE SHADOW

Blue Shadow, a clothing brand, is a Polish example of the 
American Dream. Two poor yet highly ambitious sisters from 
Silesia set up a company for money borrowed from their 
grandmother. In about ten years, the company has developed 
into a strong national brand. Today, they are the ones who sell 
the know-how and they are developing a franchise chain. Last 
year, their persistence was rewarded by Anna Fendi herself who, 
together with her sisters and Karl Lagerfeld, a fashion genius, 
has developed the Italian Fendi fashion house.

A story about the money borrowed from your 
grandmother is a sort of your legend. Is it true or has it 
been made up for the purpose of promotion?
Roma: It is a true story. Everything began from this mon-
ey. We were very young, and difficult family circumstanc-
es made us take up work that would allow us to earn the 
living. We took up different jobs. Our small undertaking 
was a sort of escape from problems, an escape to another 
world, to art, to ideas. We spent the money borrowed from 
our grandmother on the first clothes from manufacturers 
and decided to try our hand at trade. 
Sara: Our peers didn’t do what we did. Instead of letting 
our hair down at discos at the weekends, we would go to 
put up our stall. But we were brought up this way, to move 
ahead and not to be afraid of hard work. We had to spend 
a lot of money on our first clothing business, but we had 
a chance to learn a lot. It was the first insight into the mar-
ket, which turned into a wish to design our own clothes. 
Clothes that would be special. Then, there was no fashion 



for Polish products and that has been our 
premise since the very beginning. We still 
stick to it. And although it is sometimes dif-
ficult, as the clothing market has its ups and 
downs, we know that we follow our beliefs, 
because we cannot do otherwise.

What did you get Anna Fendi Award for? 
Did it open up any new opportunities?
Sara: It was our first real fashion show. We had 
two days and two nights to prepare. A lot of 
work, great stress, we didn’t believe we could 
do it but, in the end, we did it. The moment we 
saw our collection on the catwalk, when we 
stopped and looked at what was going on... 
And then Anna Fendi announcing the results 
and praising the uniqueness of our collection!
Roma: We felt really honoured, and it really 
boosted our self-confidence. 

Compared with other designer brands in 
Poland, you are making a successful career. 
Your brand has developed for the last three 
years. What do you owe your success to?
Roma: We bear in mind the most important 
rule – do what you love and follow your passion.

Blue Shadow is represented by two sisters. 
Two people on the company board – it 
usually leads to natural conflicts, brands 
fall apart. How do you manage to get 
through family and business storms and 
still enjoy success?
Sara: We call them artistic storms that are 
necessary to clear the air. Every cloud has 
a  silver lining – the important thing is to 
look ahead, follow the same dreams, and 
share the passions. Every little argument 
has a positive effect on us and strengthens 
the bonds between us – that’s why they are 
so strong.

I talked to the employees of your brand. 
They spoke highly of the company. How 
did you manage to build such a strong and 
dedicated team?
Roma: It seems to me that we owe it all to 
honesty and openness. Otherwise, it’s im-
possible. Blue Shadow is neither a corpora-
tion nor a factory, our team is our family, the 
second home. We pursue our goal together, 
we respect each other, nobody wants to 
throw their weight around, we are all equal.

It is impossible to define your brand. Who 
is your target market?
Sara: It’s amazing when during fashion events 
organised in stores we have a chance to meet 
the women for whom we design. When we 
plan, prepare the first drafts, we imagine 
a  woman who is wearing our clothes, how 
she feels in them. And suddenly, there she 
is, standing right in front of us. That’s how 
we know that she feels happy thanks to our 
clothes; what we do has changed her day, her 
attitude, her life. Our work is pleasant and we 
love what we do, but this very moment is the 
most special one. 
Roma: And that inspires us. We design to 
make every woman feel special. To make 
them believe in their beauty, which doesn’t 
depend on the size, but is somewhere inside 
and can be shown with a proper style.

You have managed to build such a strong 
company that you are the ones who sell 
the know-how and develop a franchise 
chain. How many franchise agreements 
have you concluded so far?
Roma: We are happy to attract attention. 
Our brand is not common and it’s impos-
sible to compare us with other companies. 
I  think that our partners appreciate not 
only our products and the label, but also 
the practical and organisational support 
that we give. We try to approach every is-
sue, both artistic and business, individually, 
not to blindly follow the trends, but to offer 
new solutions. We have, among others, our 
own visual merchandising idea, an acade-
my training advisers and stylists. All that 
makes us unique. The franchise allows us 
to reach a wider group of people and make 
them happy. 

Besides the franchise, do you want to 
surprise the Polish market with any 
new ideas? What are your plans for the 
nearest future?
Roma: We always have a  lot of plans. We 
wish to develop ourselves and we are al-
ways on the go. Less than a month ago, we 
opened our first store in Warsaw. And we 
will still work, open new stores, and devel-
op the brand. We want to be competitive 
in the national market and, who knows, 
maybe in a while, we will start to conquer 
foreign markets. 
Sara: We promise not to change our beliefs, 
to carry on doing what we love, and follow our 
passions. We are just like that. We will still 
travel around Poland to fashion events, be-
lieve that dreams, hard work and persistence 
can lead to success and satisfaction, and we 
can make people smile as well as make their 
days, and maybe even lives, better. 
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MADE
    MOIS
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DADA

DARIA ZARADKIEWICZ NIE LUBI 
UTARTYCH ŚCIEŻEK. NAJPIERW 
ZAŚPIEWAŁA „TUTAJ JESTEM” 
GRZEGORZA TURNAUA W „SZANSIE 
NA SUKCES”. PRÓBOWAŁA SWOICH 
SIŁ W INNYCH TALENT SHOW, 
ALE NIE GODZIŁA SIĘ, ABY KTOŚ 
DECYDOWAŁ ZA NIĄ JAK MA 
WYGLĄDAĆ I CO ŚPIEWAĆ. WOLI BYĆ 
WOLNA. I TAK WŁAŚNIE, Z POTRZEBY 
ARTYSTYCZNEJ WOLNOŚCI, NARODZIŁA 
SIĘ MADEMOISELLE DADA.

ZDJĘCIA Tomasz SaganTEKST Jakub Milszewski
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Mademoiselle Dada. Skąd ta 
francuszczyzna?
Studiowałam filologię romańską. Dobrze mi 
się po francusku pisze i śpiewa, to bardzo pięk-
ny i melodyjny język.

Najpierw piszesz po francusku, a po 
potem po polsku? Twoje teksty po polsku 
brzmią bardzo fajnie. Nie lepiej zostać przy 
polszczyźnie?
Najpierw piszę po francusku. Nie zabieram 
się za pisanie tekstów po polsku, bo to mi po 
prostu nie wychodzi. Nie jestem zadowolona 
z efektów. 

Często mówią to polscy wykonawcy, którzy 
śpiewają po angielsku.
Po angielsku jest już chyba trudniej, przez 
wzgląd na powszechną znajomość i przytła-
czającą ilość utworów w tym języku. A francu-
ski to nadal pewne wyzwanie.

Sama piszesz teksty i muzykę?
Teksty tak, muzykę również, choć nie do 
wszystkich kawałków. 

Na razie na swojej stronie 
udostępniłaś dwa.
Napisanych i nagranych jest więcej. Odsła-
niam się powoli. Nie ukrywam, że chcę iść 
w  crowdfunding, aby nagrać album, więc 
nie chcę wykładać wszystkich kart na stół. 
Jest trzeci numer, który właśnie czeka na 
miks i mastering. Myślę, że da on już pewną 
zapowiedź tego, jak może wyglądać całość.

Skasowałaś mi tą wzmianką 
o crowdfundingu kolejne pytanie, bo 
chciałem zapytać, ile zarabiają instruktorzy 
jogi, że stać ich na wynajem studia, 
producenta, inżyniera dźwięku i muzyków.
Wiesz co, ja mam od zawsze szczęście do lu-
dzi. Współpracuję ze wspaniałymi osobami 
i nie ukrywam, że większość z nich robi to pro 
bono, przynajmniej na razie. Robię wszystko 
własnym sumptem, dlatego dotąd nagrałam 
tylko kilka kawałków, a nie cały album. Ale 
są świetne koncepcje, rewelacyjni muzycy 
i wszystko, co powinno być, aby stworzyć coś 
wyjątkowego. Potrzebuję jeszcze tylko wspar-
cia finansowego i będzie pięknie!
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W jakich okolicznościach powstają twoje 
piosenki?
Pisanie tekstów idzie mi dość szybko. Jak już 
do tego siadam, to piszę. Nie męczę piosenek 
miesiącami, dopisując po linijce. Fakt, kreślę 
i zmieniam, ale to przychodzi już z kompozy-
cją, bo zazwyczaj piszę do muzyki. 

Jest zmrok, siadasz z kieliszkiem wina 
i piszesz?
Nie zawsze. Przy powstawaniu „Tout à fait” nie 
było zmroku. Miałam w poprzednim mieszka-
niu pianino i po prostu pewnego ranka usia-
dłam sobie przy nim w szlafroku, zaczęłam 
grać, śpiewać... i popłynęło. 

Cała reszta też powstaje tak łatwo? 
Póki co tak, ale nie chcę zapeszać. Mam mnó-
stwo inspiracji. Na przykład utwór „La Porte” 
powstał pod wpływem audycji radiowej. Tytuł 
oznacza „Drzwi”. Do jego napisania przyczynił 
się reportaż radiowy dotyczący historii wdów, 
które w różnych okolicznościach straciły mę-
żów. Największe wrażenie wywarła na mnie 
opowieść mojej równolatki, której partner 
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bardzo szybko i tragicznie zmarł. Ona jeszcze przez długi 
czas słyszała jego kroki na schodach i nie mogła pozbyć się 
tego wrażenia, że on wraca i czuje jego obecność. „La por-
te” opisuje podobne odczucia. W momencie, kiedy kogoś 
tracisz, w rozmaitych okolicznościach, to faktycznie jest 
tak, że jeszcze sporo czasu zajmuje, zanim się z tą myślą 
oswoisz. Dlatego, tak jak w piosence, możesz otwierać co 
chwilę drzwi, słysząc najmniejszy hałas, jednak nikogo za 
nimi nie znajdziesz. Nawet w środku nocy. I jeszcze trochę 
czasu upłynie, zanim pogodzisz się ze stratą.

A ta trzecia piosenka?
Trzecia piosenka nosi tytuł „Ca vaut la peine”. Opowia-
da o tym aby pozwolić swoim wspomnieniom nakarmić 
duszę, przypomnieć sobie wszystkie dobre chwile i sło-
wa, nawet jeśli jedyną rzeczą, na którą masz ochotę, jest 
płacz. Cokolwiek się nie dzieje, zawsze warto korzystać 
z każdej chwili, a wszystko, co dajemy od siebie, prędzej 
czy później do nas wraca.

C OKOLW I EK SI Ę N I E DZ I E J E , 
Z AWSZ E WA RT O KOR Z YS TAĆ 
Z K A Ż DE J C H W I L I, 
A WSZ YS T KO, C O DA J E M Y 
OD SI EBI E , PR ĘDZ E J CZ Y 
P ÓŹ N I E J D O NA S W R AC A .



Śpiewasz i grasz od najmłodszych lat. Co ci 
to daje teraz, jako dorosłej kobiecie?
To jest ogromna frajda, radość i szczęście. Kie-
dy jestem na scenie, to uśmiecham się całą 
sobą. Po prostu to kocham.

A nie boisz się, że w jakiś sposób się 
odsłaniasz?
Oczywiście, i jest to dla mnie przełom, bo ni-
gdy wcześniej nie publikowałam swoich utwo-
rów. Ale robię to świadomie i chcę się odsło-
nić. Pokazać, że to jestem ja i kawałek mojej 
wrażliwości. 

No właśnie, bo kiedy się pisze i śpiewa 
swoje teksty, to słuchacz ma przed oczami 
osobę, która ten tekst napisała i zaśpiewała. 
Jaki obraz ciebie będę miał po przesłuchaniu 
tych trzech piosenek?
Mam nadzieję, że wielowymiarowy. Bardzo 
sobie cenię oryginalne rozwiązania w mu-
zyce i warstwie tekstowej, nie lubię binar-
ności. Przede wszystkim chciałabym, aby 
słuchacz dokonał swojej interpretacji, nie 
podaję historii wprost, każdy może ją ode-
brać inaczej. Dlatego mam nadzieję, że moje 
teksty i utwory będą dla każdego czymś no-
wym i ciekawym. Do ich napisania inspirują 
mnie moje własne doświadczenia, ale i prze-
życia innych ludzi. Każdy przepuszcza te 
utwory przez swój filtr, a to pozwala na nie-
skończoną ilość interpretacji. Uważam, że 
to wspaniałe.

Będę drążył. Chłopak, który właśnie nas 
minął, zakłada słuchawki, a ty puszczasz 
mu swoje piosenki. I on ma przed oczami 
dziewczynę śpiewającą w języku francuskim, 
którego kompletnie nie rozumie. Co sobie 
wyobraża?
Wyobraża coś nowego i świeżego, myśli, że 
to jakaś ciekawa wrażliwość. Obojętnie, czy 
śpiewa się w suahili czy po francusku – za 
każdym razem przekazuje się emocje. Czuć, 
czy to jest smutek, czy radość. Mam nadzie-
ję, że moja muzyka będzie interesująca 

i inspirująca dla słuchaczy. Może zachęci ich, 
aby pogrzebać, potłumaczyć, a może ktoś bę-
dzie po prostu znał francuski? Jest tyle opcji, 
co słuchaczy. 

W pracy też musisz umieć robić swego 
rodzaju show. Lubisz publiczność w swoim 
życiu?
Teraz już tak. Kiedy zaczynałam jako mała 
dziewczynka, wiązało się to z ogromną tremą. 
Z czasem, im bardziej wiązałam się ze sceną, 
tym swobodniej się na niej czułam. Ja to za-
wsze traktuję jako wymianę energetyczną – 
daję swoje 100% i biorę energię, którą dają mi 
ludzie. To świetnie działa w muzyce i w życiu. 

Masz rozpisany jakiś konkretny plan na 
swoją przyszłą muzyczną działalność? 
Marzy mi się, aby wydać ten album przed 
trzydziestką. Nie mam zbyt wiele czasu, po-
nieważ ta data przypada na koniec stycznia 
przyszłego roku. Jakoś tak fajnie wyszło, że 
w swoje dwudzieste dziewiąte urodziny wy-
puściłam singiel „Tout à fait”, więc daję sobie 
rok, by mieć materiał na płytę. Nie twierdzę, 
że uda się tę płytę wytłoczyć i wypuścić na 
rynek dokładnie w dniu moich trzydziestych 
urodzin, ale taki jest plan. Nie mam sztyw-
nych terminów, bo życie uczy, że kreacja to 
proces uzależniony od wielu osób. Dla mnie 
najważniejszy jest progres. Jeśli czuję, że się 
rozwijam i wszystko idzie do przodu, to jestem 
szczęśliwa. 

Czyli Mademoiselle Dada składa się z wielu 
czynników ludzkich.
Zdecydowanie. Choć jest to mój solowy pro-
jekt, zaangażowało się w niego wiele osób, bez 
których nic by się nie udało. Jestem wdzięczna 
za to, co już się udaje, ale i mam apetyt na wię-
cej. I cieszę się z tego. 

Co będzie dalej z tym materiałem, który 
wydasz? Pójdzie w świat, ale rynek 
muzyczny to grząski grunt. Masz scenariusz 
na dalsze działania?

Mam wiele pomysłów. Jednym z nich jest cro-
wdfunding. Nie ukrywam, że chciałabym za-
interesować tym materiałem nie tylko polską 
publiczność, ale i rynki zagraniczne. Dlatego 
zacznę od międzynarodowej platformy indie-
gogo.com. Wszystkich zaciekawionych zapra-
szam też na moją stronę www.mlledada.com 
oraz fanpage na Facebooku. 

ENGLISH 

MADEMOISELLE DADA

Daria Zaradkiewicz does not like beaten tracks. First, 
she sang Grzegorz Turnau’s “Tutaj jestem” in “Szansa 
na sukces”. She tried her hand in other talent shows 
but she did not agree for someone choosing how 
she would look and what she would sing. She prefers 
being free. And that is how, from the artistic need of 
freedom, Mademoiselle Dada was born.

Mademoiselle Dada. Where is this French 
from?
I studied Romance Philology. I enjoy writing 
and singing in French, it is a very beautiful and 
melodic language.

You first write in French, then in Polish? 
Your lyrics in Polish sound really cool. Isn’t it 
better to stick to Polish?
I write in French first. I don’t try writing in 
Polish because it doesn’t work for me. I am not 
happy with the results.

This is often repeated by Polish singers who 
sing in English.
Singing in English may be even more difficult 
because it is commonly known and there is 
an overwhelming number of songs in this lan-
guage. French is still some kind of a challenge.

Do you write lyrics and music yourself?
Lyrics yes, music too, but not to all pieces.

So far, you have uploaded two of them to 
your website.
There are more which are written and record-
ed. I reveal myself slowly. I do not hide the fact 
I want to take up crowdfunding to record the 
album, so I don’t want to put all cards on the 
table. There is also a third song which waits for 
the mix and mastering. I think it will give some 
promise how the entirety may look like.

Having mentioned crowdfunding you have 
deleted my next question, because I wanted 
to ask how much yoga instructors earn that 
they can afford renting a studio, producer, 
sound engineer and musicians.
You know what, I have always been lucky with 
people. I collaborate with many excellent peo-
ple and I admit that most of them does it pro 
bono, at least now. I do everything on my own 
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K A Ż DY PR Z EPUSZCZ A 
T E U T WORY PR Z EZ SWÓJ 

F I LT R, A T O P OZ WA L A 
NA N I E SKOŃCZONĄ 

I L O Ś Ć I N T ER PR ETAC J I. 
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and that is why so far I have recorded only a few songs, 
and not a whole album. But there are great concepts, bril-
liant musicians and everything needed to create some-
thing special. I just need financial support and this will be 
beautiful!

In what circumstances are your songs created?
I  write lyrics quite quickly. When I  sit down to do it, 
I write. I don’t tire the songs for months, adding line by 
line. Of course, I plot out and change but it comes with 
the composition because I usually write to music.

It’s dark, you sit down with a glass of wine and you 
write?
Not always. There was no darkness when “Tout à fait” 
was being created. I had a piano in my previous flat and 
one morning I just sat at it in my gown, started to write, 
sing… and it flowed.

Does the rest develops so easily, too?
So far yes, but I do not want to jinx. I have a lot of inspi-
rations. For example, “La Porte” was created under the 
influence of a radio programme. The title means “The 
Door”. What made for its creation was a story about wid-
ows who lost their husbands in various circumstances. 
I was under the big impression of my peer whose part-
ner died very quickly and tragically. She heard his steps 
on the stairs for a long time and she couldn’t get rid of 
the impression that he was coming back and she felt his 
presence. “La Porte” describes similar feelings. In the 
moment when you lose someone, in manifold circum-
stances, it really takes some time to get used to it. That is 
why, just as in the song, you can open the door every now 
and then heaving heard a smallest noise, but you will 
not find anyone behind them. Even in the middle of the 
night. And some time will pass until you accept this loss.

And the third song?
The third song is entitled “Ca vaut la peine”. It encourag-
es to let your memories feed your soul, recollect all good 
moments and words, even if the only thing you want to 
do is cry. Whatever happens, it is always good to benefit 
from every single moment, and all we give comes back 
to us sooner or later.

You have sung and played instruments since you were 
a child. What does it give to you, an adult woman?
This is a huge fun, joy, and happiness. When I’m on the 
stage, I smile with my whole self. I just love it.

And aren’t you afraid that you expose in some way?
Of course, and it is a breakthrough for me because I had 
never published my songs before. But I do it knowingly 
and I want to expose. To show that this is me and a part 
of my sensitivity.

Exactly, because when you write and sing your 
own lyrics, a listener sees a person who wrote and 
sang this text. What picture of you will I have after 
listening to those three songs?
I  hope multidimensional. I  strongly appreciate origi-
nal solutions in music and the lyrical part, I don’t like 

binaries. Primarily, I want a listener to make their own 
interpretation, I do not give a story directly, everyone 
can understand it in a different way. That is why I hope 
that my lyrics and songs will be something new and in-
teresting to everyone. Not only my experiences inspire 
me to write them, but also the experiences of other peo-
ple. Everyone passes those songs through their filter 
and this allows for an infinite number of interpretations. 
I think that’s wonderful.

I’ll pursue the topic. A boy who has just passed us 
puts his earphones into ears and you play him your 
songs. And before his eyes he has a girl singing in 
French, which he totally does not understand. What 
will he imagine?
He’ll imagine something new and fresh, he’ll think it’s 
some interesting sensitivity. It doesn’t matter if you sing 
in Swahili or in French: every time you pass emotions. 
One can feel if it’s sadness or joy. I hope my music will 
be interesting and inspiring for the listeners. Maybe it 
will encourage them to go deeper, translate, or some-
one will just know French? There are as many options as 
listeners.

At work you also have to do a kind of a show. Do you 
like the audience in your life?
Now, yes. When I began as a little girl, it was linked with 
enormous stage fright. After some time, when I connect-
ed with the stage more and more, I felt more and more 
free. I  always treat this as energetic exchange: I  give 
100% of myself and I take energy which people give me. 
It works out greatly in music as well as in life.

Do you have some concrete plan for your future 
activity in music?
I dream of releasing this album before thirty. I don’t have 
much time because this date falls on the end of January 
next year. It turned out so nice that I released a single 
“Tout à fait” on my 29th birthday so I give myself a year 
to have a material for an album. I don’t claim that it will 
be possible to press the CD and release it on the market 
exactly on my 30th birthday, but that’s the plan. What is 
the most important to me is progress. If I feel I develop 
and everything’s going forward, I’m happy.

So Mademoiselle Dada consists of many human 
factors.
Absolutely. Although it’s a solo project, a lot of people 
have engaged in it and it would not work out without 
them. I am thankful for that what succeeds but I also 
have appetite for more and I’m happy with it.

What will happen with the material you release? 
It will go down the world but the music market is 
a boggy ground. Do you have a scenario for further 
activities?
I have a lot of ideas. One of them is crowdfunding. I don’t 
hide the fact I would to interest not only the Polish audi-
ence with the material, but also foreign markets. That is 
why I’ll start from the international platform indiegogo.
com. I  invite everyone who is interested to my website 
www.mlledada.com and to my fanpage on Facebook.
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• dogodna lokalizacja w samym centrum miasta (naprzeciwko hotelu Mercure 
Hevelius)

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

 

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy luggage

  

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

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

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

IVANO-FRANKIVSK     www.airport.if.ua

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

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

NORWEGIA / NORWAY

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 NEW FLIGHTS FROM 
GDAŃSK TO KIEV
On 31 May Wizzair announced a new connection from Gdansk Lech 
Walesa Airport. The flights are going to start on 2 August and they 
will take place two times a week: on Tuesday and Wednesday. You 
can already buy the tickets and the prices begin with 79 PLN. This is 
a second connection from Gdansk to Ukraine. In May the Ukrainian 
company Ukraine International Airlines announced the route to Ivano-
Frankivsk which will be opened on 25 June. The new connections will 
make a significant facility for people travelling between both countries, 
they will influence further business development and improve the 
tourism sector.

ALL PLL LOT FLIGHTS USE 
JET BRIDGES
In mid-May LOT Polish Airlines improved the facilities for their 
passengers departing from Gdansk Lech Walesa Airport. Hitherto 
jet bridges were used only for jet aircrafts, Boeings and Embraers. 
Now they are joined by turboprops, Bombardiers Q400. Jet bridges 
on the Gdansk Airport are the only ones in Poland which are adjusted 
to dock airplanes with low fuselage and airstair. SAS passengers 
flying on the board of Bombardiers CRJ900 have already used this 
facility. Thus, the airport in Gdansk is the first airport in Poland able 
to service all types of passenger planes.

NOWE LOTY Z GDAŃSKA DO 
KIJOWA
31 maja linia WizzAir ogłosiła nowe połączenie z Lotniska Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. Loty ruszą 2 sierpnia i będą odbywały się 2 razy 
w  tygodniu, we wtorki i  soboty. Bilety są już do nabycia, a  ceny 
rozpoczynają się od 79 zł. To już drugie połączenie z Gdańska na 
Ukrainę. W  maju ukraiński przewoźnik Ukraine International 
Airlines ogłosił trasę do Iwano-Frankiwska (Stanisławowa), która 
otwarta zostanie 25 czerwca. Nowe połączenia będą znaczącym 
udogodnieniem dla podróżujących między oboma krajami, wpły-
ną korzystnie na dalszy rozwój biznesowy, a także usprawnią sek-
tor turystyczny.

WSZYSTKIE LOTY PLL LOT 
OBSŁUGIWANE PRZEZ RĘKAWY
Od połowy maja Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększyły udogodnienia 
dla swoich pasażerów lecących z Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
Dotychczas rękawy pasażerskie wykorzystywane były tylko do obsługi 
samolotów odrzutowych, Boeingów i Embraerów. Teraz dołączyły do 
nich także turbośmigłowce, Bombardiery Q400. Rękawy gdańskiego 
lotniska są jedynymi w Polsce, które są przystosowane do dokowania 
samolotów z  niskim kadłubem i  chowanymi schodami. Z  tego 
udogodnienia korzystają już pasażerowie SAS, lecący samolotami 
Bombardierami CRJ900. W  ten sposób lotnisko w  Gdańsku jest 
pierwszym w  Polsce z  rękawami przystosowanymi do obsługi 
wszystkich typów liniowych samolotów pasażerskich.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



GDZIE TO JEST?
W środkowej części Szwecji. Miasto z wszystkich stron otoczone jest wodą 
– Morzem Bałtyckim, jeziorem Melar i cieśniną Norrström.

JAK DOJECHAĆ?
Na główne lotnisko Sztokholm-Arlanda, oddalone o 40km na północ od 
centrum miasta lot liniami SAS zajmie nam nieco ponad półtorej godzi-
ny. To lotnisko to zarazem hub skandynawskich linii SAS, skąd startują 
dalsze połączenia w wielu kierunkach na całym świecie. Na położone 100 
km na południe lotnisko Sztokholm-Skavska niskokosztowe linie WizzA-
ir i Ryanair zabiorą nas w około 1h 20 min.

CIEKAWOSTKI
Sztokholm nazywany jest Wenecją Północy. Miasto znajduje się aż na 14 
wyspach, posiada 53 mosty. Stąd też nazwa miasta: stock – pień, belka 
i holme – wyspa.

WARTO ZOBACZYĆ
Gamla Stan, czyli Stare Miasto, położone jest na 4 wyspach. Znajduje się 
tam Zamek Królewski i Rynek.

Metro służy nie tylko szybkiemu przemieszczaniu się, ale również 
wrażeniom estetycznym. Sztokholmskie stacje metra to prawdziwe dzie-
ła sztuki.

Gröna Lund, niewielki, ale urokliwy park rozrywki mieszczący się na 
wyspie Djugården.

Skansen mieszczący się również na Djugården to niezwykłe miej-
sce ukazujące życie Sztokholmu przed epoką industrialną. Na terenie 
Skansenu znajduje się też mały ogród zoologiczny ze zwierzętami, które 
zamieszkują Szwecję.

Muzeum Vasa to najpopularniejsze muzeum Sztokholmu również 
mieści się na Djugården. W niezwykły sposób prezentuje legendarny gale-
on „Vasa”, zatopiony, a następnie wyłowiony z dna morskiego.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Jeśli planujemy wycieczkę po muzeach, których w Sztokholmie jest po-
nad 200, przyda się karta Stockholm Card, z którą wstępy do muzeów 
i przejazdy komunikacją miejską wyniosą nas znacznie taniej.

EN  STOCKHOLM
SCANDINAVIA IS THE LEADING FLIGHT DESTINATION FROM 
GDAŃSK. THERE ARE THREE CONNECTIONS TO STOCKHOLM: 
SAS WILL TAKE YOU TO THE STOCKHOLM-ARLANDA 
AIRPORT, WIZZAIR AND RYANAIR TO STOCKHOLM-SKAVSKA.

WHERE IS IT?
In the central part of Sweden. The city is surrounded by water: the Baltic 
Sea, Mälaren lake and Norrström waterway.

HOW TO GET THERE?
The flight with SAS airlines to the main airport Stockholm-Arlanda, 
which is situated 40 kilometres north from the city centre, will take us 
a little more than an hour and a half. This airport is also the hub of the SAS 
Scandinavian airlines: you can get from here to many places around the 
world. Low-cost airlines, WizzAir and Ryanair, will take us to the Stock-
holm-Skavska airport, which is located 100 km south, in 1h 20 min.

INTERESTING FACTS
Stockholm is often called Venice of the North. The city is situated on 14 
islands, there are 53 bridges. That is where the name derives from: stock – 
trunk, beam, and holme – island.

WORTH A VISIT
Gamla Stan, the Old Town, situated on 4 islands. There is the Royal Castle 
and the Market Square.

Subway is not only for transporting, but also for aesthetic impressions. 
Subway stations in Stockholm are real works of art.

Gröna Lund, small, but charming amusement park located on the is-
land of Djugården.

Skansen located on Djugården is an unusual place presenting the life 
in Stockholm before the industrial era. There is also a small zoological gar-
den with animals which live in Sweden.

Vasa Museum is the most popular museum in Stockholm and it is also 
situated on Djugården. In the unique way it presents the legendary galleon 
“Vasa”, sunk, and then dragged up from the bottom of the sea.

WHAT TO TAKE?
If you plan a trip to museums (there are 200 of them in Stockholm) the 
Stockholm Card will come in handy: entrance fees to the museums and 
using public transport will be much cheaper.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

SKANDYNAWIA TO PRZODUJĄCY KIERUNEK LOTÓW 
Z GDAŃSKA. DO STOLICY SZWECJI SĄ AŻ TRZY 
POŁĄCZENIA – NA LOTNISKO SZTOKHOLM-ARLANDA 
LINIAMI SAS I SZTOKHOLM-SKAVSKA LINIAMI 
WIZZAIR I RYANAIR.

SZTOKHOLM



19 MAJA 2004 ROKU Z POLSKIEGO LOTNISKA WYLECIAŁ PIERWSZY SAMOLOT 
WIZZAIRA. BYŁO TO LOTNISKO W KATOWICACH. PO 12 LATACH TA NAJWIĘKSZA 
NISKOKOSZTOWA LINIA LOTNICZA W EUROPIE ŚRODKOWEJ ŚWIĘTOWAŁA SWÓJ 
SUKCES NA TRZECH LOTNISKACH W POLSCE. JEDNYM Z NICH BYŁ GDAŃSK.

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Izabela Guga-Marek

WYJĄTKOWE URODZINY 
WIZZAIR NA LOTNISKU 
W GDAŃSKU



 maja na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w  Gdańsku od-
była się uroczysta konferencja prasowa połączona 
z prezentacją nowego samolotu, Airbusa A321 ceo. To 

najnowocześniejszy model samolotu jednonawowego. Ta unowo-
cześniona wersja Airbusa A320 charakteryzuje się większą efek-
tywnością i  mniejszą szkodliwością dla środowiska. Nowością 
w  stosunku do poprzedniej wersji, Airbusa A321 są sharklety – 
specjalne aerodynamiczne zakończenia skrzydeł. Dzięki temu 
Airbus A321 CEO jest w stanie spalać mniej paliwa. Zasadniczą 
różnicą jest również zwiększenie liczby miejsc ze 180 do 230.

18

Na pokładzie nowego nabytku pojawił się prezes WizzAira, 
József Váradi. Jak powiedział podczas konferencji prasowej, jest 
dumny, że przez dziesięć lat współpracy, to znaczy od otwarcia 
swojej bazy, linia mogła współtworzyć sukces szybko rozwijają-
cego się lotniska w Gdańsku. Dziś WizzAir posiada tu jedną z 6 
baz w Polsce, z 5 samolotami i około 200-osobową załogą pracu-
jącą na lotnisku na stałe. Dla pasażerów startujących z Gdańska 
linia oferuje obecnie 30 destynacji do 13 krajów.

Z okazji urodzin WizzAir otworzył nową stronę internetową, 
szybszą i  dostosowaną do urządzeń mobilnych. Dzięki niej już 
w ok. 20 sekund można dokonać rezerwacji.



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.
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EN   SPECIAL WIZZAIR BIRTHDAY ON 
GDAŃSK AIRPORT

ON MAY 19TH, 2004, THE FIRST WIZZAIR AIRPLANE 
HAS TAKEN OFF FROM A POLISH AIRPORT. IT WAS 
THE AIRPORT IN KATOWICE. AFTER 12 YEARS, THIS 
LARGEST, LOW-COST AIRLINE IN CENTRAL EUROPE 
WAS CELEBRATING ITS SUCCESS ON THREE POLISH 
AIRPORTS. ONE OF THEM WAS GDAŃSK.

On May 18th, on Lech Wałęsa Airport in Gdańsk, a  ceremoni-
al press conference has taken place alongside a  presentation 
of a  new airplane – Airbus A321 CEO. It is the newest model of 
a single aisle airplane. This modernised version of Airbus A320 is 
characterized by higher efficiency and being less harmful to the 
environment. There are new additions to the older Airbus A321 
version:  sharklets – special aerodynamic wingtips. Thanks to 
them, Airbus A321 CEO can burn less fuel. An essential differ-
ence is also an increase of the number of seats - from 180 to 230.

President of WizzAir, Jozsef Váradi, has made an appearance 
on board of the new purchase. As he stated during the press con-
ference: he is proud that during ten years of cooperation, that is 

since opening its base, the airline could contribute to the suc-
cess of the fast developing Gdańsk airport. Today, Gdańsk one 
of the 6 bases of WizzAir in Poland, with 5 planes and about 200 
crew members working full time on the airport. For passengers 
setting off from Gdańsk the airline can offer 30 destinations in 
13 countries.

To celebrate its birthday, WizzAir has launched a new website 
– faster and adapted to mobile devices. Through it you can make 
a reservation in roughly 20 seconds.
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