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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 poleca-
jąc jeden obraz wart 
obejrzenia.

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

WOJCIECH 
KUCZOK

TEKST

GRZEGORZ 
KAPLA

 
Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, którą 
ubóstwia i wznosi na 
piedestały. Nie z jed-
nego pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makłowicza, 
zaglądając w zakamarki 
miejsc zakazanych dla 
zwykłego śmiertelnika. 
Kulinarny obieżyświat 
i poszukiwacz intensyw-
nych smaków. Współ-
założyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

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

FOT. JOANNA OGÓREK

TEKST

KAMIL
SADOWSKI

 
Niekwestionowany 
autorytet w dziedzi-
nie designu. Magister 
ekonomii i doktor 
wzornictwa przemy-
słowego, wykładowca 
Politechniki Medio-
lańskiej. Prowadzi we 
włoskim Como studio 
OMC Design, jest 
również sekretarzem 
Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordynatorem 
prestiżowej A’Design 
Award&Competition.

EN
Undisputed autho-
rity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Politecnico 
di Milano University. 
He runs OMC design 
studio in Como, Italy, 
is a Secretary of 
International Asso-
ciation of Designers 
and holds coordinator 
position at A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

TEKST

DR ONUR 
COBANLI

 
Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to 
dar. Bardziej od pisania 
lubi tylko spotykać lu-
dzi. No i lubi być w dro-
dze, kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomidoro-
wą i kabriolety. Kiedyś, 
dzięki dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko o po-
lityce. 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), tomato 
soup and convertibles. 
Two wise people once 
helped him understand 
that you do not have 
to write about politics. 
You can write about the 
world.

FOT. MAT. PRASOWE

PISZĄ 
DLA NAS

 
Jest aktorem i prezen-
terem telewizyjnym, 
czyli na wrażeniu się 
zna. A jak się na czymś 
zna, to tego uczy – jest 
ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu i anty-
manipulacyjnych. Dora-
dza wielu managerom 
najwyższego szczebla. 
Czyli nie da się go owi-
nąć wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to gra 
w golfa.

EN
He is an actor and a TV 
presenter so he knows 
how to impress others. 
And when he knows 
something, he teaches 
it: he is an image ma-
nagement expert and 
instructor in business 
relations and influence 
and anti-manipulation 
techniques. He advises 
many top mana-
gers. So he cannot be 
twisted around one’s 
finger. When he does 
not play on set, he 
plays golf.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

JACEK 
ROZENEK





ZDJĘCIA Monika SzałekROZMAWIAŁA Sylwia Gutowsa
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OBSERWAC JA , 
DOT YK ANIE , 
M IĘCHO

WOJCIECH MECWALDOWSKI TO AKTORSKI PERFEKCJONISTA 
W KAŻDYM CALU. JEŻELI MA ZAGRAĆ POSTAĆ, TO 
PRZESTAJE BYĆ WOJCIECHEM MECWALDOWSKIM I STAJE 
SIĘ POSTACIĄ. CZASEM NA DŁUŻEJ, NIŻBY CHCIAŁ.

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Dorota Czoch

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E
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No to na czym polega praca w twoim 
zawodzie?
Muszę stać się postacią, którą gram. Muszę 
być jej jak najwierniejszy, muszę znaleźć 
granicę, żeby zbliżyć się do niej jak naj-
bardziej, ale jej nie zmiętolić, nie zgwałcić 
całym sobą. Nie może się to przerodzić 
w obsesję, a w to, że muszę kogoś „zagrać” 
i jednocześnie być tą osobą. Są różne meto-
dy, jeden weźmie tekst i go wypowie, drugi 
będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej 
o postaci, którą gra. Jak gra mordercę, to 
wiadomo, nie wyjdzie na ulicę i nie będzie 
zabijał, ale będzie jak najwięcej przebywał 
z ludźmi, którzy tacy są albo tacy byli lub 
mieli kontakt z takimi ludźmi. I jeden, i dru-
gi może świetnie zagrać. Jedni mają do tego 
talent, inni nie. Świetnym przykładem jest 
film „Maratończyk”. Lawrence Olivier po-
wiedział, że może to zagrać, a Dustin Hof-
fman musi zrobić dziesięć kółek, żeby się 
zmęczyć i pokazać, że biegł. Ja wolę pobie-
gać, ktoś inny nie musi. Przy „Dziewczynie 

z szafy” musiałem się przeorać, być tą po-
stacią 24 godziny na dobę przez miesiąc, bo 
wiedziałem, że nie będę umiał inaczej.

To musi być katorga dla twoich bliskich.
Na szczęście mam takich ludzi wokół siebie, 
którzy znają mnie i wiedzą, że jestem fre-
akiem jeśli chodzi o ten zawód. Ale wiedzą 
też, że są granice, których nie przekroczę 
i dają mi tą możliwość, szanują to. Wiadomo, 
są tacy, którzy to rozumieją i tacy, którzy nie 
potrafią. Są też tacy, z którymi w ogóle nie 
trzeba o tym rozmawiać. Absolutnie zdaję 
sobie sprawę z tego, że ciężko jest zadawać 

się z człowiekiem, który chodzi po bandzie. 
Teraz będę grał kobietę, transseksualistkę 
i wiem, że przez trzy miesiące przyszłego 
roku będę kobietą. Będę nosił kiecki, będę 
miał ogolone nogi, klatę, będę szczuplejszy, 
zaliczę mnóstwo wizyt w spa.

Na co dzień też?
Tak. Przy „Dziewczynie z szafy” było tak, 
że musiałem wejść w Tomka na stałe, bo 
wiedziałem, że inaczej dobrze tego nie za-
gram. Ktoś z boku może powiedzieć, że to 
jest głupie i ma do tego prawo. Ale ja tego po-
trzebowałem. Już teraz wiem, że kiedy będę 
grał tego transseksualistę, to będę sobie tą 
kobietą na co dzień przez jakiś czas, oczy-
wiście z granicami, których nie przekroczę. 
Będę oglądał mnóstwo materiałów na ten 
temat, spotykał się z transseksualistami itd. 
To też jest ciekawe. 

Kiedy pomyślałeś, że chcesz być akto-
rem, to był powód? To, że możesz być 
różnymi ludźmi i przeżyć wiele żyć w cią-
gu jednego życia?
Było coś, co mnie fascynowało w telewi-
zji. Widziałem różnych ludzi i za każdym 
razem byli inni. Był sobie facet, a za kilka 
dni widziałem film, w którym był ten sam 
facet, ale totalnie inny. Fascynowało mnie 
to, że ludzie mogą się tak zmieniać. Jedna 
osoba może być zła, później nagle dobra, 
chora psychicznie, a za chwilę uśmiech-
nięta i zdrowa. To było coś, że można mieć 
więcej żyć, niż zwykły człowiek. Tak to jest 
w aktorstwie, że swoje życie oddajesz na 
rzecz życia swoich bohaterów. Druga rzecz 

MUSZĘ STAĆ SIĘ 
POSTACIĄ, KTÓRĄ GRAM. 
MUSZĘ BYĆ JEJ JAK 
NAJWIERNIEJSZY, MUSZĘ 
ZNALEŹĆ GRANICĘ, ŻEBY 
ZBLIŻYĆ SIĘ DO NIEJ 
JAK NAJBARDZIEJ, ALE 
JEJ NIE ZMIĘTOLIĆ, NIE 
ZGWAŁCIĆ CAŁYM SOBĄ. 



OD DZIECKA 
WIEDZIAŁEM, 
ŻE CHCĘ TEN 
ZAWÓD UPRAWIAĆ. 
CZUŁEM TO GDZIEŚ 
W ŚRODKU, A JESTEM 
Z TYCH OSÓB, KTÓRE 
ROBIĄ TO, CO CZUJĄ. 
ZAWSZE TAK MIAŁEM, 
NAWET TERAZ, 
JEŻELI COŚ CZUJĘ, 
TO TO PRZYJMĘ, 
JEŻELI NIE, TO 
NAWET Z KIMŚ NIE 
POGADAM. BARDZO 
SIEBIE SŁUCHAM.

O B S E R W A C J A ,  D O T Y K A N I E ,  M I Ę C H O

to programy, w których ludzie podchodzą 
uśmiechnięci do mikrofonu i nagle zaczynają 
płakać i dziękować. W jednej krótkiej chwili 
tyle emocji. Tak zacząłem uczyć się płakać na 
zawołanie, później znów się uśmiechać i dzię-
kować wszystkim i wszystkiemu. Później na-
uczyłem się wymiotować na życzenie.

Musiałeś robić wrażenie w szkole.
Nauczyłem się tego dosyć późno. Poza tym 
przez całe dzieciństwo byłem skrytą osobą, 
bo dużo rozmawiałem ze sobą. Od zawsze 
lubiłem siedzieć sobie w domu i myśleć. 
Uwielbiałem pobyt ze sobą, wiele lat później 
dowiedziałem się, że od dziecka medytowa-
łem, a nie zdawałem sobie z tego sprawy, 
bo nie było to nazwane. Buddyzm kojarzył 
mi się z religią, a jak pewni ludzie zaczęli 
mnie uświadamiać co ja od dzieciaka od-
pieprzam, to zaczęło do mnie docierać, że 
bardzo lubię stan zagłębiania się w siebie 
i pewnej ucieczki od chaosu. Bardzo po-
maga to też w aktorstwie.

Powiedz, kiedy zrozumiałeś, że to jest 
twoja droga?
Ja to od zawsze wiedziałem. Mama mi opo-
wiadała, że jak miałem jakieś pięć lat, zapytała 

mnie, kim chcę zostać. Już wtedy mówiłem, 
że będę aktorem. Od dziecka wiedziałem, że 
chcę ten zawód uprawiać. Czułem to gdzieś 
w środku, a jestem z tych osób, które ro-
bią to, co czują. Zawsze tak miałem, nawet 
teraz, jeżeli coś czuję, to to przyjmę, jeżeli 
nie, to nawet z kimś nie pogadam. Bardzo 
siebie słucham.

Nie jest łatwo dostać się do szkoły ak-
torskiej.
Wtedy było jeszcze trudniej, było ponad 20 
studentów na jedno miejsce. Za pierwszym 
razem się nie dostałem, w łódzkiej filmówce 
powiedziano mi, żebym sobie odpuścił, bo 
nigdy nie będę aktorem. Rok później powie-
dziano mi to samo, że nie mam wymowy, 
prezencji, że w ogóle się nie nadaję. Dosta-
łem się do Wrocławia, a cztery lata później 
ci, którzy mi powiedzieli w Łodzi, że nigdy 
nie będę aktorem, wręczali mi nagrodę na 
Festiwalu Szkół Teatralnych.

Każdy ma prawo zmienić poglądy.
Można powiedzieć: „Jeszcze nie, popracuj 
nad sobą, trzymamy kciuki”. Usłyszałem, 
że nie mam szans, wyjechałem z Łodzi i po-
myślałem: „Ja wam jeszcze, kur..., pokażę!”. 
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No i cztery lata później klepaliśmy się po ple-
cach, ale nic im nie wypomniałem.

Robert Więckiewicz miał podobną historię.
Mnóstwo aktorów tak miało! Robert, Zby-
szek Zamachowski... To mnie też nauczyło 
tego, że nikt nie ma prawa mówić mi co 
mam robić.
 
Może chcieli cię nauczyć konsekwencji?
Ale oni nie powiedzieli „Próbuj dalej”, 
przeciwnie.

A jak zaczynasz rolę?
Obserwacja, dotykanie, a później mięcho. 
Zawsze patrzę najpierw od strony wizualnej. 
Wiem, że w nowej roli będę chciał zrobić 
z siebie fajną dupę, a nie kobietę z wąsem.

Czyli nie jak Conchita Wurst?
A to też jest dobre, bo to jest facet, który 
stworzył sobie postać. Nie jest transsek-
sualistą, jest postacią. Jak dziennikarze 
idą na rozmowę z nim, to dostają kartkę, 
na której jest napisane, że nie rozmawia-
ją z nim, tylko z postacią, którą stworzył. 
Nie mogą go więc pytać o  żadne rzeczy 

związane z życiem jego jako faceta. A wszy-
scy postrzegają go jako kobietę z fiutem. 
To jest abstrakcja! Ale bardzo inteligent-
na, bo ludzie to kupili i robią wokół tego 
większy show, niż on sam. A wracając, chcę 
się spotykać podczas pracy nad filmem 
z facetami, którzy są teraz kobietami, już 
po przemianie, bo o  tym jest film, a nie 
o procesie, jaki przechodzą. Zaczynam od 
strony zewnętrznej i myślę, jak tu się prze-
poczwarzyć w fajną kobietę, z moim garba-
tym nosem będzie ciężko.

Możesz zrobić operację.
I to jest właśnie granica, której nie przekro-
czę. Nie pójdę też z kimś takim do łóżka. To 
jest wyobraźnia, która może dać ci więcej, 
niż mógłbyś spróbować. Póki co jest mo-
ment obserwacji siebie i ludzi, jakich będę 
grał. Później będą rozmowy z reżyserem, 
charakteryzacją, kostiumami. Zawsze mogę 
coś powiedzieć od siebie, to jest dobre, bo 
nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca. Pomału 
zaczynam już pracować nad rolą, W przy-
szłym roku na parę miesięcy wyjadę do ja-
kiegoś spa i wrócę już jako kobieta.

Będziesz musiał słuchać, co tam mówią, 
przecież z tym można oszaleć.
Potrafię się wyłączyć. Wiem, że to jest cenne 
i staram się tego uczyć i to pielęgnować. Żyję 
tu, teraz, w swoim świecie i mogę nie słyszeć 
tego, co się dzieje wokół. Jak coraz lżej pod-
chodzisz do samego siebie, to z lekkością 
podchodzisz do rzeczy, które cię spotykają 
na drodze i nie pozwalają iść dalej. To jest 
ciężkie, ale to kocham. Wiem, że nie mam 
wpływu na wszystko, dlatego po części chcę 
robić swoje filmy, reżyserować. Chciałbym 
być odpowiedzialny za coś więcej, niż tylko 
grę, Chcę stworzyć swój świat.

Będziesz wtedy też grać?
Nie. Napisałem scenariusz, chcę ten film wy-
reżyserować i na tym się będę skupiał. Gdy-
bym miał jeszcze grać byłoby za dużo grzy-
bów w barszczu. A reżyserować siebie... Nie!

Scenariusz już masz.
Mam wszystko napisane i rozrysowane, bo 
wiem jak ma wyglądać, kadr po kadrze. 
Przerysował to profesjonalny storyboardzi-
sta, wyszło 60 stron. Lubię kino statyczne, 
takie jak robi Roy Anderson czy Kubrick.

O czym to będzie?
O momencie, w którym nasze życie się za-
trzymuje. Bohater filmu właśnie w takim 

Przeczytaj cały wywiad na www.anywhere.pl

ŻYJĘ TU, TERAZ, 
W SWOIM ŚWIECIE 
I MOGĘ NIE 
SŁYSZEĆ TEGO, CO 
SIĘ DZIEJE WOKÓŁ. 
JAK CORAZ LŻEJ 
PODCHODZISZ DO 
SAMEGO SIEBIE, 
TO Z LEKKOŚCIĄ 
PODCHODZISZ DO 
RZECZY, KTÓRE 
CIĘ SPOTYKAJĄ 
NA DRODZE I NIE 
POZWALAJĄ IŚĆ 
DALEJ. TO JEST 
CIĘŻKIE, ALE 
TO KOCHAM.
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momencie zostaje deportowany z USA do 
Polski, kraju którego nie zna, a z którego po-
chodzi. Bardzo szczęśliwy człowiek.

Ale jak będzie deportowany to nie będzie 
szczęśliwy, że tu trafił.
Nie postrzegam Polski jako kraju, w którym 
człowiek może się załamać.

Ale stracił swój dom.
Dom jest tam, gdzie jesteś, wszystko zależy 
od ciebie.

Ale to nie będzie komedia?
Jak wskazuje tytuł, „Polak”, to będzie 
tragikomedia.

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

Będą role kobiece?
Nie wyobrażam sobie filmu bez tego! Tym bar-
dziej, że Polska słynie z pięknych kobiet.

EN

OBSERVATION, TOUCH, MEAT

WOJCIECH MECWALDOWSKI IS EVERY 
INCH AN ACTING PERFECTIONIST. IF HE 
IS SUPPOSED TO PLAY SOMEONE, HE 
STOPS BEING WOJCIECH MECWALDOWS-
KI AND BECOMES THE CHARACTER. 
SOMETIMES FOR A LONGER TIME THAN 
HE WOULD LIKE TO.

What does working in your field consist in?
I have to become the character I play. I have 
to be as faithful to it as possible; I have to find 
the boundary so that I can get as close to the 
character as possible but never crumple it or 
rape it with my whole self. It can’t turn into 
obsession but into “playing” someone and 
being the person at the same time. There are 
various ways to do so. One will take the text 
and just utter it, someone else will try to get 
to know everything he can about the char-
acter he plays. When he plays a murderer, 
he won’t obviously go out onto the street to 
kill but spend as much time as possible with 
people who are or were like that or who’ve 
had contact with such people. Both of them 
can play very well. Some have talent, others 
have not. The film Marathon Man is an excel-
lent example. Lawrence Olivier said that he 
can play it and that Dustin Hoffman had to 
do ten laps to get tired and show he was run-
ning. I prefer to run, others don’t have to. 
When we were shooting Dziewczyna z szafy, 
I had to remodel myself to be that person 
twenty-four hours a day for a month because 
I knew I couldn’t make it otherwise.

It has to be a torture for your family and 
friends.
Fortunately, I’m surrounded with people 
who know me and know that I’m a freak as 
regards this profession. But they also know 
that there are boundaries I won’t overstep 
and give me that possibility, they respect it. 
Of course, there are people that understand 
it and those that can’t. There are also those 
with whom you don’t even have to talk about 
it. They fully realize it’s hard to deal with 
a guy who lives on the edge. I’m now going 
to play a woman, a transsexual, and I know 
that I’ll become a woman for three months 
next year. I’ll be wearing skirts and shaving 
my legs and chest, I’ll be slimmer and get 
lots of SPA treatments.

On a daily basis too?
Yes. With Dziewczyna z szafy, I knew I had 
to enter Tomek for good because I knew that 
if I did otherwise, I wouldn’t play him well. 
Someone staying in the background may 
say it’s stupid, and he has full right to do 
so. But that’s what I needed. I already know 
that when I start playing the transsexual, I’ll 
be that woman on a regular basis for some 
time, but there will be boundaries I won’t 
overstep. I’ll familiarize myself with a lot of 
materials on the topic, meet with transsexu-
als and so on. It’s interesting too.

Read the whole interview on www.anywhere.pl.
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Was it also why you were thinking of be-
coming an actor? The fact that you could 
become someone else and live many lives 
during your own one life?
There was something in television that fas-
cinated me. I saw various people, and they 
were different each time I saw them. There 
was a guy, I saw a film with him several days 
later, and he was totally different. I was fasci-
nated by the fact that people can change like 
that. One person could be bad, then sudden-
ly became good, mentally ill, then he was 
healthy and smiling. It was something like 
having more lives than an ordinary man. 
That’s just the way things are in acting: you 
give your life for your heroes. Programmes 
with people approaching the microphone 
with a smile and suddenly starting to cry 
and give thanks were another thing. So 
many emotions at one short moment. This is 
how I began learning to cry on demand and 
smile and thank everyone and everything 
a moment later. Then I learned to throw up 
on demand.

You had to impress others at school.
I learned all that quite late. Besides, I was a re-
served person during my whole childhood be-
cause I used to talk to myself a lot. I’ve always 
liked sitting at home and thinking. I loved 
being with myself. Years later, I got to know 
that I’ve been meditating since childhood but 
didn’t realize it because I didn’t know it had 
a name. I associated Buddhism with religion, 
but when some people started telling me what 
I’ve been doing since I was a child, I started re-
alizing I liked this state of sinking into myself 
and a kind of escape from chaos. It helps me 
a lot in acting too.

Tell me, when did you realize it was your 
road?
I’ve always known it. Mum told me that when 
I was five years old, she asked me who I’d like 
to become. I used to say I’d become an actor 
already then. I’ve known that I wanted to 
practise this profession since I was a child. 
I’ve felt it somewhere inside of me, and I’m 
a kind of person who does what he feels. It’s 
always been like that, even now. When I feel 
something, I accept it; if I don’t feel it, I don’t 
even talk about it. I listen to myself a lot.

It is not easy to be admitted to an acting 
school.
And it used to be even more difficult then 
because there were more than 20 applicants 
for one place. I didn’t make it the first time 
I tried. They told me to give up at the Film 
School in Lodz because I’d never be an ac-
tor. I heard the same one year later: that 
I had no diction and no appearance and that 

I wouldn’t make a good actor at all. I was ad-
mitted to Wroclaw. Four years later, those 
who in Lodz told me that I’d never be an 
actor gave me an award during the Theatre 
Schools Festival.

Everyone has the right to change their 
opinions.
One could say, “Not yet, work on your skills 
for a while. We keep our fingers crossed.” 
And I heard that I didn’t stand a chance so 
I left Lodz and thought, “I’ll fu... teach you!”. 
And four years later we were patting one an-
other on the back, but I didn’t remind them 
of all that.

Robert Więckiewicz went through a sim-
ilar story.
Many actors did! Robert, Zbigniew Zama-
chowski... It’s taught me that no one has the 
right to tell me what I’m supposed to do.

Perhaps they wanted to teach you consis- 
tency?
But they didn’t say “keep trying”, quite the 
opposite.

How do you begin your roles?
Observation, touch and then meat. I  al-
ways look from the visual perspective first. 
I know that I’ll have to make a nice chick 
of myself for the new role, not a lady with 
a moustache.

Not like Conchita Wurst then?
Oh, it’s good too because it’s a guy who’s cre-
ated a character for himself. He’s not a trans-
sexual, he’s a character. When journalists go 
to interviews with him, they’re given a piece 
of paper saying that they won’t talk to him but 
to the character he’s created. So they can’t 
ask him about things connected with his life 
as a man. And everyone sees a woman with 
a dick in him. It’s abstraction too! But it’s very 
intelligent because people have bought it and 
make a bigger fuss about it than he himself. 
But let’s return to our subject. During my 
work on the film, I want to meet with men 
who are women now, who are already after 
their transformation because that’s what the 
film is about. It’s not about the process they 
undergo. I begin with the outer side and think 
how to metamorphose into a nice woman. It’s 
going to be hard with my hooked nose.

You can get surgery.
And this is the boundary I won’t overstep. 
I won’t go to bed with anyone either. It’s 
imagination that can give you more than 
you could try yourself. For the time being, 
it’s time to observe myself and people I will 
play. Then I will talk to the director, make-up 

artists and costume designers. I can always 
add something from myself, which is good 
because I don’t like being imposed any-
thing. I slowly start working on the role. I’ll 
go to some SPA for several months next year 
and come back as a woman.

You’ll have to listen to the things they talk 
about there; it’s enough to drive one crazy.
I can turn myself off. I know it’s valuable, 
and I try to learn and cultivate it. I live here 
and now, in my world, and I’m able to not 
hear things happening around. When you 
approach yourself with lightness, you ap-
proach things you come across that prevent 
you from moving forward with lightness too. 
It’s difficult, but I love it. I know I don’t have 
influence on everything, which is why I’d 
partially like to make my own films, direct 
them. I’d like to be responsible for some-
thing more than just acting. I want to create 
my world.

Will you act then too?
No. I’ve written a screenplay, I want to direct 
the film, and this is what I’m going to focus 
on. If I were to act, there would be simply too 
much of a good thing. And directing my own 
self... No!

You already have the screenplay.
I’ve written and drawn up everything. 
I know what it’s supposed to look like frame 
after frame. A professional storyboarder 
copied it and got 60 pages. I like static cin-
ema, like the one made by Roy Anderson 
or Kubrick.

What is it going to be about?
About a moment at which our life stops. The 
main character is deported from the USA to 
Poland at such a moment. He’s deported to 
a country which he doesn’t know but which 
he comes from. He’s a very happy man.

But when he is deported, he will not be 
happy about coming here.
I don’t see Poland as a country that could de-
press someone.

But he lost his home.
Home is where you are. Everything depends 
on you.

But it’s not going to be a comedy, is it?
As the title suggest, Polak (Pole) will be 
a tragicomedy.

Are there going to be female roles?
I can’t imagine a film without them! All 
the more so because Poland is famous for 
beautiful women.

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

ZDJĘCIA  Mat. Prasowe

POWRÓT DO 
DZIECIŃSTWA

LEGOLAND
Odwiedzenie Legolandu to jedno z  nie-
spełnionych dziecięcych marzeń autora, 
które udało się zrealizować dopiero teraz. 
Ale, jak się okazuje – nigdy nie jest za póź-
no. Jeśli jest w kimś jakiekolwiek, nawet 
maleńkie wewnętrzne dziecko, to miejsce 
pozwoli mu wypełznąć na zewnątrz i ba-
wić się jak nigdy. A pokażcie mi człowie-
ka, który jest w  stu procentach dorosły 
i zawsze poważny.

Czego można się po tym miejscu spo-
dziewać? Klocków, to na pewno. Najważ-
niejszą atrakcją Legolandu jest oczywiście 
Lego. Z nich zbudowane są dekoracje wielu 
atrakcji, ale i platforma wiertnicza, gadają-
ca papuga, pająk gigant, scena ślubu, góra 
Rushmore, stado bizonów, Holandia, scena 
bitwy o Hoth z „Imperium Kontratakuje” 
oraz wiele, wiele innych rzeczy. Legoland 
to trudna do wyobrażenia masa klocków, 
podzielona na krainy, które odpowiadają 
seriom tematycznym, które możemy zna-
leźć w sklepach. Każde wydreptane tu sto 

BILLUND TO NIEPOZORNA 
MIEJSCOWOŚĆ, DO KTÓREJ 
WIZZ AIR WŁAŚNIE OTWORZYŁ 
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE 
Z GDAŃSKIEGO LOTNISKA. CO 
MOŻE NAM ZAOFEROWAĆ TA 
PIĘCIOTYSIĘCZNA MIEŚCINA? 
NAPRAWDĘ DUŻO ATRAKCJI. 
FORMALNIE GŁÓWNIE DLA 
DZIECI, ALE PODEJRZANIE DUŻO 
DOROSŁYCH PRZYJECHAŁO TAM 
NAJWYRAŹNIEJ BEZ SWOICH 
LATOROŚLI. PO DWÓCH DNIACH 
W BILLUND TRUDNO JEST SIĘ 
JEDNAK IM DZIWIĆ. MOŻEMY 
TAM BOWIEM ZNALEŹĆ...
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jest morze od 4- do 8-osobowych chatek, 
a  miasteczko ma nawet własną kolejkę. 
Może w nich mieszkać naraz prawie 5000 
osób, ale i tak w sezonie trzeba zarezerwo-
wać domek na długo przed planowanym 
przyjazdem.

Za wrotami do Lalandii znajdziemy 
włoskie miasteczko pod kopułą, która do 
złudzenia przypomina niebo i zmienia się 
w  zależności od pory dnia. Możemy się 
więc poczuć jak na otwartej przestrzeni. 
Mamy tutaj sklepiki, restauracje, kawiar-
nie, fontanny, możemy nawet kupić nie-
ruchomość. Choć zwiedzanie miasteczka 
samo sobie jest przygodą, szybko okazuje 
się, że to tylko przedsionek do prawdzi-
wej Lalandii. W zależności od tego, na co 
mamy ochotę, czekają nas atrakcje od ark-
tycznych po tropikalne.

Ich lista jest długa – znajdziemy tu więc 
fitness, minigolf, ścianki wspinaczkowe, lo-
dowiska, tory do kręgli, tor łuczniczy, klub 
muzyczny, korty do badmintona i tenisa, 
boisko do koszykówki czy piłki nożnej 
i wiele innych. Większość tego typu ak-
tywności jest przystosowana również do 
tego, żeby zabrać ze sobą dzieci (w końcu 
to z myślą o nich powstał cały kompleks). 
Jest również dużo miejsc, gdzie można zo-
stawić pociechy pod fachową opieką, dać 
im popływać w basenie kulkowym, bawić 
w świecie małpki Monky Tonky czy wyżyć 
w  małpim gaju, a  samemu wypić dobrą 
kawę w jednym z licznych lokali na tere-
nie Lalandii.

Clou programu to jednak oczywiście 
Aquadome. Ogromny wodny park rozrywki, 

ZA WROTAMI 
DO LALANDII 
ZNAJDZIEMY 
WŁOSKIE 
MIASTECZKO POD 
KOPUŁĄ, KTÓRA 
DO ZŁUDZENIA 
PRZYPOMINA 
NIEBO I ZMIENIA SIĘ 
W ZALEŻNOŚCI OD 
PORY DNIA. MOŻEMY 
SIĘ WIĘC POCZUĆ 
JAK NA OTWARTEJ 
PRZESTRZENI. 

metrów to inna łezka w oku i wspomnienia 
z zabawy w piratów, poszukiwaczy przygód 
czy rycerzy.

Daleko temu jednak do muzeum z daw-
no zapomnianymi scenami z dzieciństwa. 
Niekończące się piski radości dzieci (i – 
nie bójmy się tego powiedzieć – również 
wielu dorosłych) to nie tylko zachwyt nad 
fantazyjnymi konstrukcjami z klocków. To 
też wrażenia z domu strachów, jazdy rol-
ler-coasterami, łodziami Wikingów, oglą-
dania filmów 4D czy spotkania z rekinem 
w  oceanarium. Legoland jest ogromny 
i zapewnia rozrywkę od spokojnych spa-
cerów uliczkami z Lego po potężną dawkę 
adrenaliny (lepiej nie zdradzać jak działa 
atrakcja Ice Pilots – to trzeba przeżyć). 

A kiedy będziemy potrzebowali chwi-
li przerwy, zawsze możemy iść coś zjeść 
w zamku smoka. Są tam frytki w kształcie 
klocków. Naprawdę.

LALANDIA
Lalandia to położony kilkaset metrów od 
Legolandu park rozrywki aktywnej i jeśli 
nie wyjdziemy stamtąd zmęczeni i usatys-
fakcjonowani to znaczy, że zrobiliśmy coś 
nie tak. Jest to przede wszystkim aquapark 
(największy w Skandynawii), na tym jed-
nak jego rola się nie kończy. Zanim jeszcze 
tam wejdziemy nie da się nie zauważyć ma-
łego miasteczka pełnego uroczych, skan-
dynawskich domków. Dobra wiadomość: 
wszystkie są do wynajęcia. Częścią Lalandii 
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afrykańskie będą w jednej ogromnej za-
grodzie, żyjąc wspólnie i wchodząc ze sobą 
w interakcję. Można się więc poczuć jak na 
prawdziwej sawannie. Wyjątek robi się oczy-
wiście dla drapieżników, które żyją sobie we 
własnych zagrodach nie niepokojąc jaroszy.

Ostrożne poruszanie się pojazdem między 
zwierzętami jest świetną zabawą. Przyzwy-
czajone do samochodów zwierzęta często 
podejdą zaciekawione, czasem z intencją 
sprawdzenia czy jesteśmy jadalni, więc zdecy-
dowanie warto (a nawet trzeba) trzymać okna 
zamknięte. Szczególnie dotyczy to lwów, 
których jest w parku całkiem sporo. I choć 
można zobaczyć je w wielu parkach, zupełnie 
nowym doświadczeniem jest zamiana ról. Nie 
oglądamy ich ospałych w klatce, ale z zainte-
resowaniem wychodzą z lasu kiedy wjedzie-
my na ich terytorium i po upewnieniu się, że 
nas pojazd nie jest z mięsa wracają do swoich 
spraw. Oglądanie jak tata-lew bawi się z lwiąt-
kiem jest naprawdę bezcenne.

Jedną z najsławniejszych atrakcji parku 
jest rodzina goryli, które można zobaczyć 
po wyjściu z samochodu. Oddziela nas od 
nich jedynie wąska rzeczka, a one przyglą-
dają się nam ze swojego lasu tak samo, jak 
my im. Przy odrobinie szczęścia będziemy 
mogli oglądać, jak pracownicy parku rzuca-
ją im jabłka. Oglądając ich reakcje i to, jak 
przedrzeźniają człowieka, można uświado-
mić sobie jak bardzo są podobne do nas.

Oczywiście można zamieszkać na terenie 
zoo, a dla najmłodszych przygotowano wiele 
specjalnych atrakcji. Jest tutaj również dużo 
programów edukacyjnych, z których dowie-
dzą się czegoś nie tylko latorośle.

CENY
Podane ceny obowiązują przy rezerwacji 
on-line, zwykle na miejscu są około 10% 
wyższe. Dzieci mają jednak dość poważne 
zniżki. Ceny hoteli i biletów aktualne na drugą 
połowę września/początek października.

SAMOLOT

Wizzair, lot w obie strony, bez bagażu 78 zł/osoba

SAMOCHÓD

4-osobowy ~ 700 zł/dwa dni

7-osobowy ~ 1200 zł/dwa dni

Paliwo w Danii jest niewiele droższe niż w Polsce.

LEGOLAND

Bilet rodzinny 2+2 ~ 540 zł 

Nocleg w Vorbasse Ferielejligheder dla 5 
osób (w tym bilet do Legolandu) ~ 800 zł/noc

Lody ~ 18 zł/porcja

Uwaga! Żadna z atrakcji w Legolandzie nie 
jest dodatkowo płatna.

LALANDIA

Wejście do Aquadome ~140 zł/osoba dorosła

Domek w Lalandii dla 6 osób (komplet atrakcji 
w cenie) ~ 1700 zł/2 noce 

Bufet ~ 110 zł/osoba dorosła

Wejście do Lalandii jest bezpłatne, ale atrakcje 
specjalne już nie. Największą jest Aquadome.

GIVSKUD ZOO

Wstęp ~110 zł/osoba dorosła

Bufet ~ 80 zł/osoba dorosła

Pokój 6-osobowy w Danhostel ~955zł/2 noce

gdzie można się wybawić za wszystkie czasy 
w jednym z dziesiątków otwartych i zamknię-
tych basenów, zjeżdżalni czy jacuzzi. Jest to 
w zasadzie całkiem pokaźnych rozmiarów 
tropikalna wioska, która ma nawet własną lo-
dziarnię. To bardzo praktyczne, bo jak na tro-
piki przystało – jest tam 28 stopni Celsiusza 
i wysoka wilgotność. Jeśli więc przyszliśmy 
tylko oglądać ten imponujący aquapark, bar-
dzo szybko zaczniemy patrzeć pożądliwie na 
orzeźwiające sztuczne akweny.

GIVSKUD ZOO
Nie będzie wielką niespodzianką, że pod 
nazwą Givskud Zoo kryje się zoo. Żyją tam 
sobie różne zwierzęta, najczęściej egzotycz-
ne, czyli generalnie to, co możemy zobaczyć 
w każdym innym takim miejscu. Tutaj jed-
nak dostajemy dużo więcej.

Do Givskud Zoo warto wybrać się samo-
chodem, jest bowiem oddalone od Billund 
o około 25 kilometrów. Zresztą, auto przyda 
się nam na miejscu, bo w gruncie rzeczy jest 
temu obiektowi bliżej do safari i bez pojaz-
du daleko nie zajedziemy (choć można go 
wynająć na miejscu). Próżno tutaj bowiem 
szukać klatek. Zoo zostało pomyślane w ten 
sposób, że można wjechać samochodem do 
danej sekcji. Ogrodzenia są dyskretne i czę-
sto raczej chronią drzewa przed zwierzęta-
mi niż ograniczają im przestrzeń. Teren jest 
zróżnicowany: są wzgórza; miejsca, gdzie 
zwierzęta mogą się schronić przed słońcem, 
a nawet wodopoje. Co jednak najciekawsze 
– sekcje są podzielone wedle występowania 
zwierzaków, a więc na przykład stworzenia 



Ceny jak na Danię są bardzo rozsądne, 
jak na polską kieszeń mogą przytłaczać. 
Sprytne podejście do podróżowania pozwa-
la jednak na znaczne oszczędności. Przede 
wszystkim warto polecieć większą grupką. 
W efekcie: koszt noclegu może spaść po-
niżej 100 zł/osobę/noc przy zachowaniu 
znacznego komfortu z którego Skandyna-
wowie słyną; koszt wynajmu samochodu 
może spaść poniżej 100 zł/osobę/dzień; za-
kupienie członkostwa grupowego w klubie 
Wizz Air sprawi, że przewóz bagażu będzie 
tańszy a zniżka na droższe bilety – pokaźna; 
parki rozrywki, hotele, etc. współpracują ze 
sobą i często oferują pakiety. Warto się im 
przyjrzeć; wynajęte domki często zawierają 
kuchnie, warto więc rozważyć samodzielne 
przygotowywanie posiłków. Trzeba jednak 
pamiętać, że w okolicy jest niewiele sklepów.

Dobrze zaplanowana podróż do Billund 
nie musi więc wcale przewiercić naszego 
portfela na wylot. Można wręcz powiedzieć, 
że relacja cen do wrażeń i doświadczeń, 
które zostaną na całe życie jest znakomita. 
Innymi słowy – warto.

Netherlands, a scene from the Battle of Hoth 
from The Empire Strikes Back and many, 
many more. Legoland is an unimaginable 
mass of bricks, divided into lands that corre-
spond to various thematic series we can find 
in shops. Each hundred steps you take 
here mean another tear in your eye and 
memories from playing at pirates, adven-
turers or knights.

But it is far from being a museum with 
long-forgotten scenes from childhood. Chil-
dren’s (and, let’s not be afraid to admit it, 
adults’) never-ending squeaks of joy are a sign 
of not only delight over fanciful brick con-
structions but also thrills experienced in the 
house of fears, on roller coasters, in Viking 
ships and during 4D film screenings or meet-
ings with a shark in the oceanarium. Lego-
land is enormous and offers all kinds of attrac-
tions: from easy walks along streets made of 
Lego bricks to strong doses of adrenalin (we’d 
better not reveal how Ice Pilots works – you 
must see for yourselves).

And when you need to take a short break, 
you can always grab something to eat in 
the dragon house. They serve brick-shaped 
chips. Really.

LALANDIA
Lalandia is a holiday resort located several 
hundred metres away from Legoland. If you 
don’t leave it tired and satisfied, it means you 
did something wrong. It is most of all a water 
park (the biggest one in Scandinavia), but 
this is not the end of its attractions. Before 
you even enter the place, you will see a small 
town full of cosy Scandinavian houses. The 
good news is that they are all for rent. A sea 
of 4- to 8-person cabins forms a great part of 
Lalandia, which has even its own railway. As 
many as 5000 people can live in all the cabins 
at the same time, and still, in the season, you 
need to book one for yourself long before your 
scheduled arrival.

In Lalandia, you will find an Italian town 
under a dome that is deceptively similar to 
the sky and changes depending on the time 
of the day. So you can feel as if you were out-
door. There are shops, restaurant, cafés and 
fountains here. Moreover, Lalandia offers real 
estate for sale. Although visiting the town is 
an adventure in itself, it quickly turns out that 
it is only a foretaste of the true Lalandia. De-
pending on your own liking, you can choose 
from Arctic to tropical attractions.

Their list is quite impressive: Lalandia 
offers fitness facilities, mini-golf, climbing 
walls, skating rinks, bowling alleys, an ar-
chery field, a music club, badminton and 
tennis courts, a basketball or football court 
and many more. Most of those activities are 

EN

RETURN TO CHILDHOOD

BILLUND IS AN INCONSPICUOUS TOWN TO 
WHICH WIZZ AIR HAS JUST LAUNCHED 
DIRECT FLIGHTS FROM GDANSK AIRPORT. 
WHAT DOES THIS SMALL CITY WITH FIVE 
THOUSAND INHABITANTS HAVE TO OFFER? 
A WHOLE LOT OF ATTRACTIONS. OFFICIAL-
LY, THEY ARE MAINLY FOR CHILDREN, BUT 
SUSPICIOUSLY MANY ADULTS CAME THERE 
CLEARLY WITHOUT THEIR KIDS. BUT AFTER 
TWO DAYS IN BILLUND, IT IS HARD TO BE 
SURPRISED. BECAUSE WHAT YOU CAN FIND 
THERE ARE...

LEGOLAND
Visiting Legoland is one of the author’s unre-
alized dreams from childhood. Only now has 
he managed to fulfil it. But, as it turned out, 
it is never too late. If there is a child, even the 
tiniest one, inside of you, this place will let 
this child crawl out and you will have better 
fun than ever. And show me a man who is one 
hundred percent adult and always serious.

What can you expect of that place? Bricks, 
to be sure. Lego is obviously the biggest at-
traction of Legoland. Lego bricks were used 
to build many decorations of attractions 
found in the park, but also a drilling platform, 
a talking parrot, a giant spider, a wedding 
scene, Mount Rushmore, a herd of bisons, the 
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adapted to children, too (after all, the whole 
complex was built with them in mind). There 
are also many places where you can leave 
your kids in professional care, let them swim 
in a ball pool, play in the Monky Tonky Land 
or have fun at the ropes course so that you can 
have a cup of good coffee in one of the numer-
ous cafés or restaurants in Lalandia.

But it is the Aquadome that remains the 
high spot of the programme. It is a huge water 
park, where you can enjoy yourselves as never 
before in one of dozens of indoor and outdoor 
pools, slides or Jacuzzis. It is actually quite 
a large tropical village, which has even its own 
ice-cream shop. It is very practical because, as 
befits the tropics, it is 28 degrees Celsius and 
quite moistly there. So if you come to only 
take a look at the impressive water park, you 
will soon start casting covetous eyes on the 
refreshing swimming pools.

GIVSKUD ZOO
It comes as no surprise that it is a zoo that 
hides behind the name Givskud Zoo. It is 
home to various animals, most often exotic 
ones, which is generally what you can see 
in any other place like that. But Givskud is 
much more than that.

It is worth going to Givskud Zoo by car 
because it is about 25 kilometres away from 
Billund. Actually, you will find a car useful 
in the zoo itself as well because it is more 
like a safari park and you won’t get too far 
without a vehicle (although it can be rented 
on the spot). There are no cages here. The 
zoo was so arranged that you can reach its 
every section by car. Its fences are discreet 
and often serve to protect trees from an-
imals rather than to enclose their space. 
The terrain in the zoo varies: it includes 
hills, places where animals can hide from 
the sun and even waterholes. But the most 
interesting thing is that the sections are 
divided according to the animals’ distribu-
tion. This way, African animals live togeth-
er in one huge enclosure and interact with 
each other. So you can feel like in a real 
savannah. The only exception is made for 
predators, which live in their own enclo-
sures so that they don’t bother vegetarians.

Driving carefully among animals is great 
fun. Accustomed to cars, they often approach 
them with interest and sometimes with an in-
tention to check whether you are edible so it is 
definitely worth (and necessary) to keep win-
dows shut. It is particularly important in the 
case of lions, many of which can be found in 
the zoo. And although they can be seen in oth-
er parks as well, the role reversal found in Giv-
skud is something completely new. You don’t 
look at them when they are sleeping in a cage. 
Instead, interested, they leave the forest when 
you enter their territory and return to their 
affairs after they make sure your vehicle is not 
made of meat. Watching a lion dad play with 
its cub is a truly priceless experience.

A gorilla family is one of the most famous 
attractions of the park. You can see them af-
ter you get out of the car. You are separated 
from them with a narrow river only, and they 
keep watching you from their forest in the 
very same way as you are watching them. 
With a bit of luck, you will see the zoo workers 
throw them some apples. Observing their re-
actions and the way they mimic humans, you 
can realize how much they resemble us.

You can obviously stay and live inside 
the zoo for some time. The place offers 
also a  lot of attractions for kids, includ-
ing numerous educational programmes, 
which are a great source of knowledge for 
not only children.

For Denmark, the prices are very reason-
able, but they can surely overwhelm Polish 
tourists. But a smart approach to travelling 
will let you save some money. First of all, you 
should consider visiting the place in a larger 
group. As a result:

Accommodation costs can fall below 
PLN 100/person/night; at the same time 

PRICES

The following are prices offered during 
on-line booking; they are usually around 10% 
higher on the spot. Still, there are quite large 
discounts for children. Hotel and ticket prices 
as of the second half of September/begin-
ning of October.

FLIGHT

Wizz Air, return ticket without baggage 78 
PLN/person

CAR

4-person ~ 700 PLN/two days

7-person ~ 1200 PLN/two days

Fuel in Denmark is a little more expensive 

than in Poland.

LEGOLAND 

Family ticket 2+2 ~ 540 PLN

Accommodation at Vorbasse Ferielejligheder 
for 5 people (including a ticket to Legoland) 
~ 800 PLN/night

Ice-cream ~ 18 PLN/portion

Note! No attraction in Legoland is extra paid.

LALANDIA

Aquadome pass ~ 140 PLN/adult

Cabin in Lalandia for 6 people (a set of attrac-
tions included) ~ 1700 PLN/2 nights

Buffet ~ 110 PLN/adult

Entrance to Lalandia is free but special 
attractions are not. The Aquadome is the 
biggest one.

GIVSKUD ZOO

Entrance ~ 110 PLN/adult

Buffet ~ 80 PLN/adult

Accommodation at Danhostel for 6 people 
~ 955 PLN/2 nights

you can enjoy great comfort, which Scan-
dinavians are famous for. Car rental costs 
can fall below PLN 100/person/day. Buy-
ing group membership in the Wizz Air 
club will let you pay less for baggage and 
enjoy a huge discount on more expensive 
tickets. Amusement parks, hotels etc. co-
operate and often offer joint packages. It 
is worth considering them. Rented cabins 
are often equipped with kitchens so it is 
worth preparing food on your own, but 
you have to remember that there are few 
shops around.

This way, a well-planned journey to Bil-
lund does not have to drill through your 
purse. We could actually say that the 
ratio of price to thrills and experiences 
you will never forget is excellent. In other 
words, it’s worth it.
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złuchów to niewielkie miasteczko poło-
żone na południu województwa pomor-
skiego, na pograniczu Kaszub i Wiel-

kopolski. Historyczna kraina, w której leży, 
kolejno zamieszkiwana była przez plemiona 
łużyckie, germańskie i słowiańskie. Tereny 
pograniczne są zawsze siedliskiem fascynu-
jących zdarzeń z przeszłości, a jeśli Człuchów 
mijamy na trasie nad morze, grzechem jest nie 
wysiąść z samochodu lub pociągu i nie pozwie-

WIOSNĄ TEGO ROKU ZAKOŃCZONO TRWAJĄCE KILKA LAT PRACE 
REWITALIZACYJNE NA ZAMKU W CZŁUCHOWIE. JAKO OSTATNI 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH OTWARTO DZIEDZINIEC ZAMKOWY. JAK NA 
ZABUDOWĘ KRZYŻACKĄ PRZYSTAŁO, BYŁ TO OGROMNY KOMPLEKS, 
DRUGI POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI ZAMEK NA POMORZU. BYŁ, BO 
HISTORIA TEGO PRZYBYTKU JEST ZAGMATWANA. UCIESZY TO NA 
PEWNO WAKACYJNYCH ODKRYWCÓW ZMIERZAJĄCYCH NA POMORZE.

ZDJĘCIE Mat. PROTTEKST Sylwa Gutowska

dzać. Historii miejsc przechodzących z rąk do 
rąk na Pomorzu ci u nas dostatek, ale nie wszę-
dzie można rozpoznać echa wspaniałej prze-
szłości w tak niepozornym dziś elemencie. 
Tak dramatycznego odzwierciedlenia zawiro-
wań historycznych w murach jednego obiektu 
nie spotyka się na każdym kroku. Może zamek 
pokutował za zarządzających nim chciwych 
rycerzy, którzy na jego terenie dopuszczali się 
aktów zdrady? Ale po kolei.

W 1312 roku Człuchów został wykupio-
ny od polskiego kasztelana i stał się wła-
snością Wielkiego Księstwa Krzyżackie-
go. Wkrótce rozpoczęto budowę zamku, 
którego całkowita powierzchnia objęła 
prawie 3 hektary, czyniąc go drugim po 
Malborku (a terytorialnie największym) 
zamkiem krzyżackim. Osada otrzyma-
ła prawa miejskie w  1348 roku. Po bitwie 
pod Grunwaldem Człuchów był w rękach 
książąt pomorskich, a w toku wojny trzy-
nastoletniej przeszedł w  ręce Rzeczpo-
spolitej. Od zakończenia walk, to jest od 
1466 roku, zamek stał się oficjalną siedzibą 
starostwa człuchowskiego i twierdzą bro-
niącą granic Królestwa Polskiego od pół-
nocnego zachodu. Tuż przed rozbiorami 
był już mocno zaniedbany, a pod koniec 
XVIII wieku częściowo rozebrany za zgodą 
króla Prus, Fryderyka Wilhelma II. Wów-
czas cegły zamku posłużyły mieszkań-
com Schlochau do odbudowania domów 
zniszczonych w pożarze. Na początku ko-
lejnego stulecia wydano rozporządzenie 
o ochronie ruin, a kilka lat później, w la-
tach 1826-1828 w miejscu dawnej kaplicy 
zamkowej wybudowano kościół ewange-
licki – element, który dzisiaj widnieje jako 
przybudówka wieży. I właśnie najbardziej 
wyeksponowaną częścią dzisiejszego kom-
pleksu jest wieża Zamku Wysokiego – je-
dyna część świadcząca o dawnej świetno-
ści tego miejsca. To historia oficjalna.

W międzyczasie, bo w początkach Rzecz-
pospolitej szlacheckiej, na zamku przeby-
wał niejaki Włodko z  Danaborza, który 
dwukrotnie dopuścił się zdrady na Polsce, 
przepuszczając przez Człuchów wojska 
krzyżackie. O ile za pierwszym razem król 
Kazimierz Jagiellończyk darował mu winy, 
to za drugim został ścięty na rynku w Ka-
liszu. Podobnych czynów dopuścił się jego 
krewny i następca. Zamek wraz z kolejnymi 
rezydentami, a byli wśród nich Radziwiłło-
wie, Wejherowie czy Latalscy, przeżywał pe-
rypetie wojenno-spiskowe, ale ostatecznie 
do rozbiorów pozostał w granicach Polski.

Niektórzy historycy wskazują zamek 
w Człuchowie jako jedno z miejsc, gdzie 
podczas II wojny światowej Niemcy ukry-
wali legendarną Bursztynową Komnatę. 
Teoria spiskowa czy najbardziej skrywana 
tajemnica III Rzeszy? Być może kiedyś się 
o tym przekonamy. Inna legenda głosi, że 
pod zamkiem znajdowało się podziemne 
przejście łączące Człuchów z Chojnicami.

Zamknięcie zamku dla zwiedzających 
miało miejsce z  początkiem rewitaliza-
cji, czyli w 2009 roku. Ta z kolei składała 
się z  trzech etapów: rewitalizacji wieży 
zamkowej, otoczenia wraz z iluminacjami 
w parku i dziedzińca zamkowego. Odwie-

ZAMEK 
PO PRZEJŚCIACH
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In the meantime, at the beginnings of 
the Nobles’ Republic, a man called Włod-
ko from Danabórz lived in the castle. He 
betrayed Poland by letting the army of the 
Teutonic Knights pass through Człuchów 
twice. While King Casimir IV forgave him 
the first time, Włodko was beheaded at 
the market square in Kalisz after his sec-
ond mistake. His relative and successor 
committed similar acts. Together with its 
residents, including the Radziwiłł, the We-
jher and the Latalski families, the castle 
experienced war and conspiracy twists 
and turns but in the end remained within 
the borders of Poland until the partitions.

Some historians suggest that Człuchów 
Castle was one of the places where Germans 
were hiding the legendary Amber Room 
during World War II. Is it only a conspiracy 
theory or perhaps the best guarded secret of 
the Third Reich? Perhaps we get to know the 
answer some day. According to another leg-
end, there was an underground passage join-
ing Człuchów with Chojnice under the castle.

The castle was closed to visitors when 
the revitalization process began, that is in 
2009. The process itself consisted of three 
stages: the revitalization of the castle tower, 
of its surroundings together with the park’s 
illumination and of the castle courtyard. 
Visitors can currently see also the glassed-
in vault, where archaeological research 
that resulted in surprising effects was being 
carried out quite recently. The Człuchów 
Municipality estimated the investment at al-
most 15 million zlotys plus 12 million costs, 
70% of which came from EU funding.

dzający mogą obecnie oglądać podziemia za 
przeszkleniami, gdzie niedawno toczyły się 
zaskakujące efektami prace archeologiczne. 
Gmina Miejska Człuchów wartość inwestycji 
oceniała na prawie 15 milionów złotych i 12 
milionów kosztów, z czego dotacje unijne po-
kryły ponad 70 procent.

EN

CASTLE WITH PAST

REVITALIZATION WORKS AT CZŁUCHÓW 
CASTLE, WHICH LASTED FOR SEVERAL 
YEARS, FINISHED IN THE SPRING OF THIS 
YEAR. THE CASTLE COURTYARD WAS THE 
LAST TO BE OPENED TO PUBLIC. AS BEFITS 
BUILDINGS OF THE TEUTONIC KNIGHTS, 
IT WAS A HUGE COMPLEX, THE SECOND 
LARGEST CASTLE IN POMERANIA. BUT IT 
NO LONGER IS BECAUSE OF ITS TANGLED 
HISTORY. IT IS CERTAINLY A PIECE OF GOOD 
NEWS FOR SUMMER EXPLORERS HEADING 
TO POMERANIA.

Człuchów is a small town located in the 
south of Pomorskie Voivodeship, on the 
border between Kashubia and Greater 
Poland. The historical region it is located 
in was in turn inhabited by Lusatian, Ger-
manic and Slavic tribes. Borderland is al-
ways a nest of fascinating events from the 
past, and if you happen to pass Człuchów 
on your way to the sea, it would be a sin 
not to get out of the car or off the train and 
do a bit of sightseeing. There are plenty of 
stories of places changing hands in Pomer-
ania, but not all of them offer a chance to 
see the traces of great history in such an 
inconspicuous element as it is today. We 

rarely witness such a dramatic reflection 
of historical turbulence within the walls 
of one object. Perhaps the castle atoned 
for the errors of the greedy knights who 
used to own it and commit acts of betrayal 
inside? But let’s start from the beginning.

In 1312, Człuchów was sold by a Polish 
castellan and became the property of the 
Teutonic Knights. They soon started build-
ing a castle, which spread over the area of 
nearly 3 hectares. This made it the second 
biggest castle of the Teutonic Knights after 
the one in Malbork (territorially, Człuchów 
was the biggest one). The settlement was 
granted a city charter in 1348. After the 
Battle of Grunwald, Człuchów was in the 
hands of Pomeranian dukes and was lat-
er transferred to Poland as a result of the 
Thirteen Years’ War. Since 1466, when the 
war was over, the castle became the official 
seat of the royal governor of Człuchów and 
a stronghold protecting the borders of the 
Kingdom of Poland at the north-west. Right 
before the partitions, it had already been se-
riously neglected and partially dismantled 
towards the end of the 18th century with 
the consent of King Frederick William II 
of Prussia. Its bricks were then used by the 
inhabitants of Schlochau to rebuild their 
houses devastated in a fire. A regulation 
designed to protect its ruins was enacted in 
the beginning of the next century, and an 
evangelical church was built in place of the 
old castle chapel in 1826-1828, an element 
that today is seen as an extension to the 
tower. And it is precisely the High Castle 
tower that is the most visible part of today’s 
complex. It is the only part that proves the 
previous magnificence of this place. That is 
the official story.
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SZUKAJĄC WAKACYJNYCH DESTYNACJI, W TYM ROKU JAK 
NIGDY WCZEŚNIEJ WARTO ODWIEDZIĆ STOLICĘ WARMII I MAZUR. 
NOWO POWSTAŁY KOMPLEKS CENTRUM REKREACYJNO-
SPORTOWE „UKIEL” TO TYLKO JEDNO Z WIELU MIEJSC W MIEŚCIE 
SŁYNĄCYM Z KILKUNASTU JEZIOR, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ. 
SĄ TU TAKŻE LASY, SPORO WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORAZ 
IDEALNE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

ybierając się na Mazury, większość 
z nas omija Olsztyn. A może tym 
razem warto się tam zatrzymać? 

Zdecydowanie tak.

NATURALNIE
Olsztyn jest unikatowym miastem. Hasło 
promujące brzmi „O!gród z natury”, między 
innymi dlatego, że ma on w swoim obszarze 
jeden z największych w Europie lasów miej-
skich. Ale w granicach miasta znajduje się też 
jedenaście jezior, które stanowią ponad osiem 
procent powierzchni miasta! Do najwięk-
szych i najpiękniejszych z nich zaliczyć trze-
ba Żbik, Długie, Kortowskie i Ukiel (zwane 

OLSZTYN 
NA LATO

również Krzywym), którego chlubą jest Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”. Od ze-
szłego roku można cieszyć się dawną Plażą 
Miejską w nowej odsłonie, z drewnianymi 
pomostami i tarasami do opalania, siłownią 
i placem zabaw na świeżym powietrzu, licz-
nymi boiskami i urokliwymi kafejkami nad 
brzegiem jeziora. Była to jedna z głównych 
inwestycji 2014 roku, która kosztowała mia-
sto ponad 65 milionów złotych. 

Dzięki przejrzystemu oznakowaniu szla-
ków turystycznych, możemy wybrać się na wy-
cieczkę – pieszo lub rowerem – lasem wokół je-
zior. Okolicą wartą obejrzenia jest też Kortowo 
– największe i najpiękniej położone miastecz-
ko studenckie w Polsce, z jeziorem Kortowskim 

w roli głównej. W Olsztynie znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody. Tamtejsza stadnina koni 
popularnie zwana „U Kojrysa” w ciągu dnia 
oferuje jazdę konno po malowniczej okolicy, 
a wieczorem biesiadę przy ognisku.

KULTURALNIE
Wieczorami trzeba wpaść też na starówkę, 
gdzie liczne kluby, puby i restauracje zapra-
szają do delektowania się Warmią. Uświad-
czycie tam wyśmienitych regionalnych wy-
tworów browaru Kormoran, które w innych 
regionach są bardzo trudno dostępne. Spacer 
starówką, gdzie pod wieczór często można 
usłyszeć muzykę na żywo, to podróż śladami 

ZDJĘCIA źródło: Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gtutowska
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Kopernika i Ericha Mendelsohna. „Rezyden-
cją” pierwszego z nich był Zamek Kapituły 
Warmińskiej z przylegającymi do niego fosą 
i amfiteatrem. W amfiteatrze z kolei niemal 
codziennie grane są koncerty w ramach 
Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Gościły 
na nim już gwiazdy światowego formatu, jak 
Buena Vista Social Club. Do końca tego lata 
można usłyszeć i zobaczyć Edytę Bartosie-
wicz. „O!gród z natury” to przestrzeń parków, 
wśród nich umiejscowiony w samym cen-
trum nowy Parku Centralny.

Olsztyn to też miasto rodzinne jednego 
z najsłynniejszych architektów europej-
skich, Ericha Mendelsohna. Odrestauro-
wany nie tak dawno Dom Mendelsohna to 
dziś Centrum Dialogu Międzykulturowego, 

zarządzany przez Fundację „Borussia”, zaj-
mującą się kultywowaniem warmińskiej spu-
ścizny etniczno-kulturowej. Jeśli dobrze się 
rozejrzycie, zobaczycie ślady tej wielokultu-
rowości, jaką Olsztyn żył jeszcze przed wojną. 
Warto odwiedzić planetarium i mieszczącą 
się w jego budynku galerię BWA, gdzie orga-
nizowane są wystawy sztuki współczesnej. 
Spragnionym artystycznych doznań trzeba 
polecić Olsztyn jesienią, kiedy w Teatrze im. 
Stefana Jaracza odbywa się Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny „Demoludy”, na którym 
teatry z krajów byłego bloku socjalistyczne-
go wystawiają sztuki o współczesności.

EN

OLSZTYN FOR SUMMER

IF YOU ARE IN SEARCH OF SUMMER DESTI-
NATIONS, IT IS WORTH CONSIDERING THE 
CAPITAL OF WARMIA AND MASURIA THIS 
YEAR LIKE NEVER BEFORE. YOU SHOULD 
DEFINITELY VISIT THE NEWLY OPENED 
SPORT AND RECREATION CENTRE “UKIEL”, 
WHICH IS ONLY ONE OF MANY INTEREST-
ING PLACES IN THE CITY FAMOUS FOR ITS 
SEVERAL LAKES. WHAT OLSZTYN HAS TO 
OFFER ARE ALSO FORESTS, A LOT OF CUL-
TURAL EVENTS AND PERFECT CONDITIONS 
FOR OUTDOOR ACTIVITY.

When we go to Masuria, most of us drive 
past Olsztyn. But perhaps it is worth stop-
ping there this time? It certainly is.

NATURE
Olsztyn is a unique city. It has adopted “Gar-
den of nature” as its advertising slogan for ex-
ample because it includes one of the biggest 
urban forests in Europe. But there are also 
more than ten lakes in the city, which account 
for over eight percent of the city’s area! The 
biggest and most beautiful ones include Żbik, 
Long Lake, Kortowo Lake and Ukiel (also 
called Crooked Lake), which is famous for its 

Sport and Recreation Centre “Ukiel”. Since 
last year, we have been all given a chance to 
enjoy the old City Beach in its new version with 
wooden piers and sunbathing terraces, an out-
door gym and playground, numerous playing 
fields and cosy cafés located on the lake shore. 
It was one of the main investments in 2014 and 
cost the city more than 65 million zlotys.

Thanks to clear tourist trail markings, 
you can go on a walking tour or a bicycle trip 
through forests and around lakes. Kortowo is 
another place worth a visit. With its Kortowo 
Lake, it is the biggest and the most beautifully 
located campus in Poland. There are two na-
ture reserves in Olsztyn. The local stud com-
monly known as “U Kojrysa” offers horse rid-
ing in a picturesque neighbourhood during 
the day and bonfire parties at night.

CULTURE
At night you should visit the Old Town, 
where numerous clubs, pubs and restau-
rants will let you relish the tastes of Warmia. 
You will try delicious regional Kormoran 
brewery products, which are almost inac-
cessible in other regions in the country. 
Walking around the Old Town, where you 
can often hear live music in the evening, 
you can visit places connected with the life 
of Nicolaus Copernicus and Erich Mendel-
sohn. The first lived in the moated Warmia 
Chapter Castle. Located right by the castle 
is an amphitheatre which offers concerts 
played almost every day as part of Olsztyn 
Artistic Summer. Many world-famous stars, 
like for example Buena Vista Social Club, 
have already participated in the event. This 
summer, you will have a chance to see and 
hear Edyta Bartosiewicz. Olsztyn is rich in 
parks, including the Central Park situated in 
the very middle of the city.

It is also a hometown of Erich Mendel-
sohn, one of the most famous European 
architects. Mendelsohn House, which has 
been recently renovated, today houses 
the Centre for Intercultural Dialogue. It is 
managed by the “Borussia” Foundation in-
volved in preserving Warmian ethnic and 
cultural heritage. If you take a careful look 
around, you will see traces of multicultural-
ism, which was so visible in Olsztyn before 
the war. It is worth visiting the planetari-
um and the BWA Gallery located inside the 
building, which organizes contemporary 
art exhibitions. Those who crave for more 
artistic experiences should visit Olsztyn in 
the autumn to take part in the International 
Theatre Festival DEMOLUDY. It is organized 
by Stefan Jaracz Theatre and features plays 
about the present time prepared by theatres 
from Central and Eastern Europe.



pora część laureatów największych 
światowych festiwali ze zrozumia-
łych względów nie może liczyć na 

szerszą dystrybucję; bywają to dzieła ar-
thouse’owe, niszowe, awangardowe. Zda-
rzają się jednak też filmy, które drogi do 
kin nie znajdują właściwie bez racjonalne-
go powodu. Prowadzą one wędrowny tryb 
życia, są dostępne jedynie na pokazach 
specjalnych. Lato jest okazją, by na nie 
polować, by ich czujnie wypatrywać w fe-
stiwalowych katalogach. „Mr. Turner” to 
właśnie taki film: przed rokiem podbił ser-
ca canneńskiej publiczności nie tylko za 
sprawą tytułowej roli Timothy Spalla, któ-
ry wykosił konkurencję i za swoją życiową 
kreację dostał główną nagrodę aktorską. 
W dodatku na wyspach sprzedał się najle-
piej z wszystkich dotychczasowych dzieł 

Mike’a Leigha, który przecież od kilku de-
kad należy do sztandarowych twórców bry-
tyjskiej kinematografii. Spall zagrał Turne-
ra brawurowo za pomocą zdumiewająco 
bogatego zestawu chrząknięć i pomruków. 
Największy brytyjski malarz nieba i wody 
w ostatnim etapie życia jawi się jako ktoś 
w rodzaju genialnego wieprza. Ale ta rola 
to nie tylko zwierzęca ekspresja – warto 
przyjrzeć się, jak subtelnie ogrywa Spall 
reakcję swojego bohatera na śmierć ojca 
– to tylko grymas twarzy, parę łez i otar-
cie zasmarkanego nosa niczym ostatni 
ruch pędzlem, który załatwia żałobę. Bez-
cennym jest również usłyszeć, jak Spall/
Turner podśpiewuje arię z Purcella w to-
warzystwie apetycznej akompaniatorki; co 
tam warunki głosowe i cokolwiek niepełna 
znajomość tekstu, liczy się czułość i żarli-
wość wykonania. Także w drugim planie 
aktorstwo jest, jak to u Leigha, wyśmieni-
te, na poły wyimprowizowane na planie 
zgodnie z metodą reżysera: warto zwrócić 
uwagę zwłaszcza na tragikomiczny wątek 
pierwszej żony malarza, która walczy o jego 
forsę i zainteresowanie losem przybranych 
córek (znów fantastyczna Ruth Sheen, bez 
której nie może się obejść żaden poważny 
utwór Mike’a Leigha). Ten film jest jak płót-
na Turnera – rozmyty, impresjonistyczny, 
niby statyczny, teoretycznie pozbawiony 
dramaturgii, a jednak to jeden z najlepszych 
portretów artysty w historii kina. Zadziwia-
jące, że Leigh, znany przecież jako autor za-
angażowanych społecznie, realistycznych 
dramatów z życia raczej niższych sfer, tak 
znakomicie radzi sobie z kinem w historycz-
nym kostiumie. Do tego operator Dick Pope 
pysznie bawi się tu światłem oraz kadrami 
w lustrzanych odbiciach, ale czy może być 
inaczej w  filmie o  artyście, dla którego 
„słońce było bogiem”?

EN

MR. TURNER 
DIRECTED BY MIKE LEIGH 

For quite understandable reasons, a great part 
of those who won the biggest world festivals 
cannot count on wider distribution because 
they often produce art-house, niche or avant-
-garde works. But there are also films that 
do not find their way to the cinema actually 
without any rational reason. They lead a no-
madic lifestyle and are available only during 
special screenings. Summer is a chance to 
hunt for them and carefully browse festival 
brochures in search for such films. Mr. Tur-
ner is precisely this kind of film. It won the 
hearts of the audience in Cannes last year not 
only thanks to the title role of Timothy Spall, 
who eliminated the competition and won the 
award for the Best Actor for his brilliant cre-
ation. Moreover, it was so far the best-selling 
film on the British Isles out of those produced 
by Mike Leigh, who after all has been counted 
among the most prominent authors of British 
filmmaking for several decades. Spall played 
Turner with bravado and with the use of an 
amazingly rich set of hums and growls. The 
greatest British sky and water painter seems 
to be a kind of genius pig towards the end of 
his life. But this role is more than just animal 
expression. It is worth taking a closer look 
at the subtle way in which Spall portrays his 
hero’s reaction to his father’s death – it is just 
a facial grimace, several tears and a nose rub 
resembling the last move of a paintbrush that 
fixes the mourning. It is also priceless to hear 
Spall/Turner sing an aria from Purcell in the 
company of an attractive accompanist; vocal 
abilities and slight ignorance of the text do not 
actually matter – what counts are sensitivity 
and the zeal of performance. Like in the case 
of Leigh, supporting roles are played excellen-
tly, with the acting style partially improvised 
on set according to the director’s technique. 
Pay particular attention to the tragicomic plot 
of the painter’s wife, who fights for his money 
and interest in the future of his foster-dau-
ghters (once again the amazing Ruth Sheen, 
without whom any serious piece by Mike Leigh 
can’t do). The film is like Turner’s painting: it is 
blurred, impressionist, as if static, theoretical-
ly devoid of dramaturgy but still one of the best 
artist’s portraits in the history of the cinema. 
It is amazing that Leigh, who is after all famo-
us for his socially-involved, realistic dramas 
depicting the lives of lower classes, manages 
cinema dressed in a historic costume so well. 
Plus the cameraman, Dick Pope, gorgeously 
plays with light and frames in mirror images, 
but how could it be otherwise in a film about an 
artist for whom “the Sun was God”?
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Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

WOJCIECH 
KUCZOK





LARRY MCMURTRY, „CZUŁE SŁÓWKA”, WYD. PRÓSZYŃSKI I 
S-KA, WARSZAWA 2015

Książka rozpoczynająca nową serię filmową – powieści, których ekra-
nizacje często stały się bardziej znane niż ich pierwowzory. A do pierwo-
wzorów warto zaglądać! „Czułe słówka” to opowieść o skomplikowanej 
relacji matki i córki, z których obie szukają idealnej miłości. Nadopie-
kuńcza Aurora Greenway musi poradzić sobie z wyborami swojej do-
rosłej córki, Emmy. Kobiety, choć ciągle ze sobą walczą, nie mogą bez 
siebie żyć. Lekka i wzruszająca powieść z psychologicznym zacięciem, 
do tego dobrze napisana – idealna na wakacyjny odpoczynek.

EN

LARRY MCMURTRY, “TERMS OF ENDEARMENT”, PRÓSZYŃSKI 
I S-KA, WARSAW, 2015

Book that began a new movie series: novels that are less popular than 
their screen adaptations. “Terms of Endearment” is a story of com-
plicated relations between mother and daughter, who both look for 
a perfect love. The overprotective Aurora Greenway has to deal with 
the choices of her grown-up daughter, Emma. Both women, though 
fighting each other all the time, can’t without one another. Light and 
moving book with a psychological twist, and well written, too, is per-
fect for holiday relax. 

STEPHEN KING, „ZNALEZIONE NIE KRADZIONE”, WYD. 
ALBATROS, WARSZAWA 2015

Stephen King to jeden z najpłodniejszych amerykańskich pisarzy współ-
czesnych. Jego średnia to dwie książki rocznie. Amerykańska maszyna 
do zarabiania pieniędzy? Też, ale przede wszystkim diabelnie zdolny 
pisarz. „Znalezione nie kradzione” w oryginale ukazało się w czerwcu 
2015, a polscy czytelnicy mogli dostać ją w przekładzie w tym samym 
czasie. Powieść jest rozwinięciem poprzedniej, zatytułowanej „Pan 
Mercedes” i kto wie, czy nie będzie kolejnego rozwinięcia – wskazuje 
na to jeden szczegół, którego nie zdradzę. King to instytucja wewnątrz 
instytucji, jaką jest amerykańska literatura i właśnie ukłonem w stronę 
amerykańskiej tradycji literackiej jest ta książka. Morris Bellamy, fan 
powieści o Jimmym Goldzie, amerykańskim buntowniku, zbyt dosłow-
nie traktuje literaturę. Kiedy autor degraduje moralnie jego ulubionego 
bohatera, ten włamuje się do jego posiadłości. Dochodzi do morderstwa, 
a z domu pisarza znikają rękopisy, które zawierają dalsze części kultowej 
powieści. Sprawca trafia do więzienia z zupełnie innego powodu, a tajne 
notesy po latach odnajduje młodzieniec, któremu zmienią one życie. 
Postać Rothsteina nasuwa skojarzenia z autentycznymi pisarzami-le-
gendami: z jednej strony Philipem Rothem, z drugiej – J.D. Salingerem. 
Opowieść o tym, że bitnikowska legenda jest nadal żywa, a zarazem fan-
tazjowanie, co by było, gdyby literatura nie była oddzielona od rzeczy-
wistości otoczką umowności. Tak, to już było w „Misery”. Ale Kingowi 
wszystko uchodzi na sucho.

EN

STEPHEN KING, “FINDERS KEEPERS”, ALBATROS, WARSAW, 2015

Stephen King is one of the most fertile contemporary American 
writers. His average is two books per year. American profit ma-
chine? Yes, but most of all - he’s an incredibly talented writer. “Find-
ers Keepers” in English was published in June, 2015. Polish readers 
were able to read it in Polish in the same time. The novel follows 
the previous book, “Mr. Mercedes” , and who knows if it’s not part 
of a trilogy - there is one element of the book that strongly suggest 
it, but I don’t want to spoil the fun. King is a one-man-institution in 
the world of American literature, and the book plays to the Ameri-

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska

can literature tradition. Morris Bellamy is a fan of books about Jimmy 
Gold, American rebel, and he treats literature a bit too seriously. When 
the author degrades Bellamy’s favourite hero the latter breaks into his 
mansion. Murder takes place and Bellamy steals manuscripts of final 
parts of the cult novel. The culprit goes to jail for a completely different 
reason and secret journals are recovered years later by a young man. 
This event will change his life. Rothstein, the fictional author, resem-
bles the legendary authors: Philip Roth and J.D. Salinger. The book tells 
us that the beatnik legend is still alive. At the same time, it’s a fantasy 
about what would happen if literature weren’t separated from reality by 
a veil of conventionality. Yes, we’ve already seen this in “Misery”. But 
King always gets away with murder. 
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ZDJĘCIA Mat, Prasowe TEKST Sean O'Hagan

LEK 
NA 
CAŁE 
ZŁO

WYSTAWA „NOWA RELIGIA” BRYTYJCZYKA DAMIENA HIRSTA, 
JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH GWIAZD SZTUKI AWANGARDOWEJ, 
DOTARŁA DO POLSKI. MOŻNA JĄ JUŻ ZOBACZYĆ W GDAŃSKIM 
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA. O IDEI STOJĄCEJ 
ZA WYSTAWĄ I WSPÓŁEGZYSTENCJI RELIGII I NAUKI 
ARTYSTA OPOWIEDZIAŁ SEANOWI O'HAGANOWI.

Damien Hirst, Eucharystia, fot. Prudence Cuming Associates



L E K  N A  C A Ł E  Z Ł O

Dlaczego zatytułowałeś tę wystawę 
„Nowa religia”?
Po prostu nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 
nauka stała się dla wielu ludzi nową religią – 
chodzi o tylko tyle i aż tyle.

A jakie są główne założenia tej wysta-
wy? I czy zawsze chodzi ci w gruncie rze-
czy o to samo?
Jeśli chodzi o sam proces, zawsze w pierw-
szej kolejności zwracam uwagę na for-
malne rozmieszczenie prac – na przykład 
szafki z  lekarstwami są zaaranżowane 
kolorystycznie. Kiedy ludzie pytają mnie, 
dlaczego wybrałem właśnie taki układ, 
mogę jedynie udzielić staroświeckiej od-
powiedzi artysty: chodzi o kolor, kształt. 
Trzeba tylko znaleźć sobie jakąś przy-
krywkę, żeby można było podejmować te 
staroświeckie artystyczne decyzje o roz-
mieszczeniu koło siebie rzeczy, które do-
brze wyglądają: kolorów, kształtów, form. 
Wszyscy artyści tak robią.

Odejdźmy na chwilę od tych rozważań 
formalnych. Czy ta wystawa ma jakieś 
poważne przesłanie? Poważne przesła-
nie w stylu Damiena Hirsta?
Hm, pamiętam jak zastanawiałem się nad 
tym, że w życiu ważne są cztery rzeczy: 
religia, miłość, sztuka i nauka. W swoim 
najlepszym wydaniu są to po prostu na-
rzędzia, które pomagają odnaleźć drogę 
w mroku. Żadne z nich tak naprawdę nie 
działa w  100%, ale pomagają. Z  tej gru-
py to nauka wydaje się aktualnie być na 
czele. Tak jak religia daje cień nadziei na 
to, że może na końcu wszystko będzie 
dobrze. Chyba chodzi mi tylko o to, żeby 
sprowokować ludzi do myślenia. W tym 
przypadku chciałem po prostu, żeby od-
biorcy zastanowili się nad połączeniem 
nauki i religii. Zwykle traktuje się je jako 

dwie zupełnie oddzielne rzeczy – jedną 
chłodną i rzeczową, drugą uczuciową, ko-
chającą i ciepłą. Chciałem pokonać te gra-
nice i pokazać coś, co wydaje się chłodne 
i konkretne, a zarazem ma te wszystkie 
religijne i metafizyczne konotacje. Teraz 
chyba jest na to idealna pora, bo kościół 
strasznie nawala.

W jaki sposób „Nowa religia” rozwijała 
się jako wystawa? Czy po prostu stop-
niowo tworzyłeś nowe prace, czy od 
samego początku miałeś z tyłu głowy 
całościową koncepcję?
Chyba i to, i to. To jedna z tych wystaw, 
które zaczynają jako naprawdę mały pro-
jekt, a potem nie mogą przestać rosnąć. 
Najpierw stworzyłem pracę zatytułowaną 
„Nowa religia”. Mogę ci opowiedzieć, jak 
to się stało. Punktem wyjścia była tapeta 
w aptece. To dość podobne prace, ale zmie-
niliśmy nazwy firm farmaceutycznych na 
odniesienia do Biblii. To po prostu powięk-
szone elementy tapety z apteki ze zmienio-
nym kolorem tła. Początkowo mieliśmy 
zamiar zrobić trzy wersje „Nowej religii”. 
Potem miałem pomysł na zestaw papier-
ków od gumy do żucia, które razem tworzy-
łyby wielką pracę. Potem przeniosłem się 
na to. W miarę pracy koncepcja się rozwija. 
Tak naprawdę po prostu improwizujemy 
na bieżąco. Nie mamy pojęcia, do czego 
zmierzamy, ale wygląda to dobrze. W ogól-
nym rozrachunku to jest właśnie wspaniałe 
w sztuce – jeśli ładnie się prezentuje w salo-
nie, wszystko ujdzie ci na sucho.

Twoja twórczość zawsze wydawała mi 
się bardzo związana z religią rzymsko-
katolicką. Nic na to nie poradzę.

No cóż, to też zależy od tego, co sam wnosisz 
do danej pracy. Każda osoba wychowana 
w religii rzymskokatolickiej będzie obar-
czona tym bagażem. Weźmy na przykład 
gołębicę z pierwszej pracy („Cień nadziei 
przenikający strach przed śmiercią”). Go-
łębicę jako Ducha Świętego. Ale nawet tutaj 
wszystko zależy od tego, co sam wnosisz do 
takiego przedstawienia.

A jak byś się czuł, gdyby odbiorcy mieli 
znaleźć w twojej pracy jakieś duchowe 
pocieszenie?
Pomyślałbym, że nie mam z tym nic wspólne-
go (śmiech). Duchowe pocieszenie? Wiesz, 
nie mam żadnego wpływu na reakcje widzów. 
Kiedy decyduję się pokazać pracę, ona zaczy-
na już żyć własnym życiem.

Ale nie czułbyś się urażony, gdyby ktoś 
uznał ją za dającą satysfakcję duchową 
czy dodającą otuchy, a nie – dajmy na to 
– szokującą czy prowokującą?
Nie, nie czułbym się urażony. Ale uznał-
bym, że to z całą pewnością ma związek 
z tym, co dana osoba wnosi w tę pracę. Je-
śli masz jakieś, dajmy na to, głęboko zin-
ternalizowane poglądy, być może zosta-
ną one wystawione na próbę albo nawet 
wzmocnione. Jako artysta jednak zawsze 
uważałem, że najlepszym rozwiązaniem 
jest rozplanowanie wyzwalaczy. Może uda 
ci się spowodować w ludziach jakąś reak-

DAMIEN HIRST – NEW RELIGION
24.07 – 27.09.2015
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk, Dolne Miasto
Kurator: Anna Szynwelska
Współpraca: Paul Stolper, Linsey Young

W ŻYCIU WAŻNE 
SĄ CZTERY 
RZECZY: RELIGIA, 
MIŁOŚĆ, SZTUKA 
I NAUKA. W SWOIM 
NAJLEPSZYM 
WYDANIU SĄ 
TO PO PROSTU 
NARZĘDZIA, 
KTÓRE POMAGAJĄ 
ODNALEŹĆ DROGĘ 
W MROKU. 

Damien Hirst, Stacje Drogi Krzyżowej. Stacja VI: Weronika ociera 
twarz Jezusowi.
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cję, ale znowu bardzo wiele zależy od tego, 
co wniesie do tego dana osoba. Ja jestem 
niewierzący i to musi stanowić fundament 
wszystkiego, co robię. Z całą pewnością. 
Mam pełną świadomość tego, że religia 
może obrócić się przeciwko tobie pod na-
porem zbyt wielu pytań, po prostu wydaje 
się niedopracowana intelektualnie. Jeśli 
zaczniesz zadawać zbyt wiele pytań na 
temat religii, zacznie się uginać pod ich 
ciężarem.

Z kolei nauka chlubi się swoim rygorem, 
wyższością dowodu nad wiarą i logiki 
nad irracjonalnym przesądem. Nauka tak 
łatwo się nie ugnie, prawda?
Nauka naprawdę robi religię w konia, co 
nie? I  to nawet nie specjalnie. Robiła ją 
w  konia od samego początku. Kiedy na-
uka pojawiła się na horyzoncie, wszyscy 

MAM PEŁNĄ 
ŚWIADOMOŚĆ 

TEGO, ŻE RELIGIA 
MOŻE OBRÓCIĆ SIĘ 
PRZECIWKO TOBIE 

POD NAPOREM 
ZBYT WIELU 

PYTAŃ, PO PROSTU 
WYDAJE SIĘ 

NIEDOPRACOWANA 
INTELEKTUALNIE.

myśleli, że to by było tyle dla religii, a wie-
rzący skończą tak jak wyznawcy poglądu 
o tym, że ziemia jest płaska. Ale nie, reli-
gia wciąż przyciąga ludzi. Oto prawdziwa 
tajemnica (śmiech). To niesamowite, ile 
osób tak naprawdę przyciąga religia. Cho-
ciaż moim zdaniem, jeśli ludzie nie mogą 
znaleźć odpowiedzi, których szukają, po 
prostu zaczynają patrzeć na pytania od 
innej strony. To właściwie dotyczy za-
równo nauki, jak i  religii, ale w o wiele 
większym stopniu religii. Fakty stają się 
przypowieściami albo metaforami. To, 
co brano za niezaprzeczalną prawdę, sta-
je się prawdą metaforyczną i wiara może 
przetrwać.

Ale jest coś pięknego i trwałego w sym-
bolizmie religijnym, prawda? Czy może 
trzeba się wychować w otoczeniu tych 

Damien Hirst, Los człowieka, fot. Prudence Cuming Associates.



L E K  N A  C A Ł E  Z Ł O

symboli i związanej z nimi tajemnicy, 
jak to było w moim i twoim przypadku?
Człowiek nasiąka tym wszystkim. To ma 
ogromne znaczenie nawet wówczas, gdy 
przestajesz wierzyć. Ma ogromne znacze-
nie, dzięki czemu jest w stanie przetrwać.

W takim razie, czy w przypadku sym-
boli takich jak czaszka czy gołąb, które 
powtarzają się w twojej pracy i w ca-
łej historii sztuki, poszukujesz no-
wych metafor? Bierzesz w ten sposób 
na warsztat jakieś pojęcie i pracujesz 
nad nim, dopóki nie przepracujesz jego 
tajemnicy?
(Pauza) Nie wiem, czy ktokolwiek byłby 
w  stanie przepracować tajemnicę z  ob-
razów tego rodzaju. Te symbole – gołąb, 
czaszka, krucyfiks – są w stanie przetrwać 
właśnie przez to, że są tak wymowne. Mogą 
przetrwać nawet w formie kiczu. Dla mnie 
jednak bardzo wiele zależy od tego, w ja-
kim akurat jest się miejscu. To bardzo in-
stynktowne. Tak naprawdę to nie jest cał-
kowicie przemyślane. To jak linia: zaczy-
nasz nią iść i nie spoczniesz, dopóki czegoś 
sobie nie wyjaśnisz. Jeśli masz na punkcie 
czegoś obsesję, właśnie na ten temat two-
rzysz sztukę. Ja mam obsesję na punkcie 
śmierci i śmiertelności, zwłaszcza mojej 
własnej. Więc chodzi raczej o przepracowa-
nie tej obsesji, co oczywiście nigdy mi się 
nie uda (śmiech). Poza tym trudno wyja-
śnić pomysły, bo rozwijają się bardzo szyb-
ko, w bardzo wielu kierunkach. Weźmy na 
przykład taką prostą myśl, że eucharystia 
wygląda jak aspiryna. I nagle łapię się na 
tym, że myślę: „To nie może być przypa-
dek! Używają tego patentu, żeby sprzeda-
wać aspirynę”.

Naprawdę tak myślisz?
No raczej! Przecież łatwiej i lepiej byłoby 
zrobić małą okrągłą kulkę, która byłaby 
łatwiejsza do połknięcia. Kiedy ktoś wy-
myślił aspirynę, podświadomie albo i nie 
musiał myśleć, że ten patent już działa. Lu-
dzie kupowali to od zawsze i działa. No więc 
kupują ją i biorą.

W takim razie co z kapsułkami? Kapsułki 
praktycznie zastąpiły okrągłe tabletki…
No i widzisz. To przykład tego, że nauka zaczy-
na zastępować religię jako lek na całe zło. Ma-
giczny strzał. To właśnie jest kapsułka.

EN

CURE FOR ALL EVIL

THE “NEW RELIGION” EXHIBITION BY 
DAMIEN HIRST, A BRITISH ARTIST AND ONE 
OF THE GREATEST STARS OF AVANT-GAR-
DE ART, HAS REACHED POLAND. IT CAN BE 
SEEN IN THE ŁAŹNIA CENTRE FOR CONTEM-
PORARY ART IN GDANSK. THE ARTIST TOLD 
SEAN O’HAGAN ABOUT THE IDEA BEHIND 
THE EXHIBITION AND THE COEXISTENCE OF 
RELIGION AND SCIENCE.

Why did you call the exhibition “New Re-
ligion”?
I simply can’t help but get the impression that 
science has become a new religion for many, 
as much and as little.

What are the main principles of the exhi-
bition? And do you actually always mean 
the same?
As regards the process itself, I always pay at-
tention to the formal arrangement of works 
in the first place; for example medicine cab-
inets are arranged colouristically. When peo-

ple ask me why I chose this or that particular 
arrangement, I can only give them an artist’s 
old-fashioned answer: it is about the colour, 
the shape. You just need to find some cover-up 
so that you could take all those old-fashioned 
artistic decisions as regards arrangement 
of things that look well next to each other: 
shapes, colours, forms. Every artist does that.

Let’s leave formal deliberations for a mo-
ment. Does the exhibition convey some 
serious meaning? A serious Damien Hirst-
style meaning?
Hm, I remember I used to reflect on the fact 
that there are four things important in life: 
religion, love, art and science. In the best sce-
nario, they are simply tools that help us find 
our path in the darkness. None of them actu-
ally works perfectly well, but they are helpful. 
It is science that seems to be on the top of the 
group now. Just like religion, it gives a faint 
hope that perhaps everything will be fine at 
the end. I guess what I mean is only to pro-
voke people into thinking. In that case, I just 
wanted to make my audience think about the 
combination of science and religion. They are 
usually considered two completely different 

Fragment tekstu opublikowanego pierwotnie 
w katalogu wystawy Damiena Hirsta "New 
Religion" wydanym przez Paul Stolper Gallery 
i Other Criteria w 2006 roku. Prawa autorskie - 
Sean O'Hagan (2006).

Damien Hirst, Najświętsze Serce, fot Prudence Cuming Associates.
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things: one is cool and concrete and the oth-
er – emotional, loving and warm. I wanted to 
cross those borders and show something that 
seems cool and concrete and at the same time 
has all those religious and metaphysical con-
notations. I think now it’s a perfect time for 
that because the church is screwing up a lot.

How did “New Religion” develop as an ex-
hibition? Were you gradually creating new 
works or did you have the entire concept in 
the back of your mind from the beginning?
I guess both. It is one of those exhibitions that 
start as a really small project but can’t stop 
growing later on. I first created a work called 
“New Religion”. I can tell you how it hap-
pened. It had its starting point in a wallpaper 
in a pharmacy. They are quite similar works, 
but we changed the names of pharmaceutical 
companies into biblical references. It simply 
consists of enlarged elements from the phar-
macy wallpaper with a different colour in the 
background. In the beginning, we wanted to 
make three versions of “New Religion”. Then 
I had an idea for a set of chewing gum wrap-
pers that would make a huge work together. 
And then I moved to this. As I work, the whole 
concept changes. We actually simply keep 
improvising. We have no idea where we are 
heading, but it looks good. Generally speak-
ing, this is precisely what is great about art – if 
it looks nice in the living room, you’ll get away 
with everything.

Your works have always seemed closely 
related to the Roman Catholic belief to me. 
I can’t help it.
Well, it depends on how you contribute to 
a given work yourself. Everyone brought up ac-
cording to the Roman Catholic traditions will 
carry this burden. Take for example the dove 
from the first work (“A Faint Hope Beyond the 
Fear of Death”), the dove of the Holy Spirit. But 
here everything depends on how you yourself 
contribute to such a presentation.

And how would you feel if your audience 
were to find some spiritual consolation in 
your work?
I would think I have nothing to do with it. 
(Laughs) Spiritual consolation? You know, 
I have no influence on my audience’s reac-
tions. When I decide to show my work, it be-
gins to live its own life.

But wouldn’t you feel offended if someone 
considered it to give spiritual satisfaction 
or raise someone’s spirits rather than be 
shocking or provocative?
No, I wouldn’t feel offended. But I’d think that 
it surely has something to do with the person’s 
own contribution to the work. If you have for 

example some deeply internalized views, 
perhaps they would be put to the test or even 
strengthened. As an artist, I’ve always thought 
that the best solution is to plan the triggers 
out. Perhaps you will manage to cause some 
reactions in people, but still much depends on 
their own contribution. I’m a non-believer, and 
it has to be the foundation of everything I do. 
It surely does. I’m fully aware of the fact that 
religion can turn against you under the bur-
den of too many questions; it simply seems to 
be intellectually half-baked. If you start asking 
too many questions about religion, it will start 
breaking down under their weight.

On the other hand, science boasts its rigour, 
the dominance of evidence over belief and 
logic over irrational superstition. Science 
wouldn’t break down so easily, would it?
Science really does take religion for a ride, 
doesn’t it? Even on purpose. It’s always done 
it. When science appeared on the horizon, 
everyone thought that it was over for religion 
and that believers would end like the follow-
ers of the view that the Earth is flat. But no, 
religion still attracts people. That’s a true 
mystery. (Laughs) It’s amazing how many 
people are really drawn by religion. Although 
in my opinion, if people can’t find the answers 
they’re looking for, they simply start looking 
at the questions from a different perspective. 
It’s true about both science and religion but 
much more about the latter. Facts become 
parables or metaphors. What was considered 
to be incontrovertible truth becomes meta-
phorical truth, and faith can survive.

But there is something beautiful and sta-
ble in religious symbolism, isn’t there? Or 
perhaps one needs to grow up surrounded 
by these symbols and the related mystery, 
like it was in your or my case?
People become soaked in all that. It’s of great 
importance even when you stop believing. It’s 
of great importance, which is why it’s able to 
survive.

In that case, do you look for new meta-
phors in such symbols as the skull or the 
dove, which keep repeating in your works 
and in the whole history of art? Do you this 
way take some concept and work on it until 
you go through its mystery?
(Pause) I don’t know if anyone would be 
able to go through the mystery of such imag-
es. Those symbols – the dove, the skull, the 
cross – are able to survive precisely because 
of the fact they’re so meaningful. They can 
survive even in the form of kitsch. In my 
opinion, however, a  lot depends on the ex-
act place one finds themselves in at a given 
moment. It’s very instinctive. Truth to be 
told, it’s not completely thought-out. It’s like 
a line: you start following it and won’t rest 
until you explain something to yourself. If 
you’re obsessed with something, you cre-
ate art on this very topic. I’m obsessed with 
death and mortality, especially my own one. 
So it’s probably more about going through 
this obsession, with which I will never suc-
ceed, of course. (Laughs) Besides, it’s hard 
to explain ideas because they develop quick-
ly and in many directions. Take for example 
a simple thought that the Eucharist looks 
like aspirin. And suddenly I catch myself 
thinking, “It can’t be a coincidence! They 
use this patent to sell aspirin”.

You really think so?
I do! After all, it would be much easier and bet-
ter to make a small ball that would be easier 
to swallow. When someone came up with the 
idea of aspirin, he – consciously or not – had 
to think that the patent was already working. 
People have always bought it, and it works. So 
they buy and take it.

In that case, what about capsules? Cap-
sules have practically replaced round pills...
You see, this is an example of science begin-
ning to replace religion as the cure for all evil. 
A magic shot. That’s what the capsule is. 

A fragment of a text originally published in 
the catalogue of Damien Hirst’s exhibition 
“New Religion” published by Paul Stolper Gal-
lery and Other Criteria in 2006. Copyright – 
Sean O’Hagan (2006).

Damien Hirst, Stacje Drogi Krzyżowej. Stacja II: Jezus bierze 
krzyż na swoje ramiona, fot. Prudence Cuming Associates.
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JEJ LIRYCZNE SPOJRZENIE NA JAZZ TO 
ZNAK ROZPOZNAWCZY. W TYM ROKU TA 
IRLANDZKA ARTYSTKA WYSTĄPIŁA NA 
LADIES' JAZZ W GDYNI. ZANIM PRZYJECHAŁA 
DO POLSKI, ODPOWIEDZIAŁA NA KILKA PYTAŃ 
O MUZYCE, KTÓRA WYPEŁNIA JEJ ŻYCIE.

ZDJĘCIE Mat, Prasowe

TEKST Sylwia Gutowska
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JAZZ 
I POEZJA

Cieszysz się na występ na Ladies' Jazz 
w Gdyni?
O tak, bardzo.

To będzie twoja pierwsza wizyta w Polsce?
Właściwie nie, w 2003 występowałam w Ka-
liszu.

Jak to się stało, że dwie wokalistki, 
Billie Holiday i Joni Mitchell, z których 
jedna właściwie w ogóle nie jest ja-
zzmanką, zainspirowały cię do wyko-
nywania jazzu?
Billie Holiday to prawdopodobnie moja 
ulubiona jazzowa wokalistka wszech cza-
sów i oczywiście występowała już od wielu, 
wielu lat, ale natknęłam się na nią przez 
mojego sąsiada, który miał jej płyty. Po-

życzyłam je. To było lata temu. Pamię-
tam, że byłam powalona tym głosem, jego 
emocjonalną głębią i jakością. Pomyśla-
łam sobie, że w tych dźwiękach tkwi ta-
kie piękne ciepło i skromność. Chciałam 
poznać jej muzykę bliżej, więc kupiłam 
kilka płyt, a potem zaczęłam uczyć się jej 
piosenek. Robiąc to, oczywiście budowa-
łam swój własny repertuar złożony z kla-
sycznej jazzowej tradycji. Podobnie było 
z Joni Mitchell, o której w tamtym czasie 
nie myślałam jak o wokalistce jazzowej. 
Przyjaciółka mojej siostry miała kolekcję 
jej płyt. Usłyszałam więc Joni Mitchell 
w mieszkaniu znajomej i znowu kupiłam 
płytę, a tą płytą okazał się „Mingus”, któ-
ry był kolaboracją Joni Mitchell ze wspa-
niałym kompozytorem i basistą, Charle-

sem Mingusem. Kupując tę płytę od razu 
trafiłam na fantastyczny jazzowy album. 
Potem zdecydowałam postudiować trochę 
samego Charlesa Mingusa i tak weszłam 
do świata jazzu, przez Joni Mitchell i Billie 
Holiday.

Mogłabyś opowiedzieć o Londynie w cza-
sie, gdy zaczynałaś swoją karierę?
Tak naprawdę zaczynałam w  Irlandii, 
w Dublinie.

Ale na czas studiów przeniosłaś się do 
Londynu. Jaka atmosfera panowała wte-
dy w muzycznym świecie?
Studiowałam w Guildhall School of Mu-
sic, brałam udział w kursie jazzu i to była 
wspaniała okazja, żeby poznać świetnych 
muzyków, częściowo z którymi współpra-
cuję do tej pory. Pokazali mi różne oblicza 
jazzu, myślę, że właśnie wtedy pierwszy 
raz usłyszałam Keitha Jarretta, studio-
wałam też dużo muzyki Milesa Davisa. To 
było cudowne przez rok skupić się tylko 
na muzyce. 

To było pod koniec lat 80. Zdarza ci się 
sentymentalnie wracać do przeszłości, 
czy wolisz patrzeć w przyszłość?
Myślę, że to był wartościowy czas, bardzo 
ważny dla mojego rozwoju, ale zawsze wolę 
patrzeć w przyszłość, bo, wiesz, wszystko 
zawsze się zmienia, a ty ciągle się uczysz. 
I w duchu jazzu właśnie o to chodzi, żeby 
akceptować zmiany, myśleć o tym, co było 
i wyciągać z tego wnioski, by móc stworzyć 
coś nowego.

To bardzo pozytywne nastawienie. Je-
steś wokalistką, ale i autorką tekstów. 
Jak ważne było dla ciebie zaśpiewanie 
tekstów wielkiego poety W.B. Yeatsa?
To było bardzo przyjemne doświadczenie. 
Sama piszę, ale żeby tak naprawdę skupić 
się na słowach kogoś innego – to wielkie 
wyzwanie. Zrobiłam z  tego cały album. 
Jako piosenkarka naprawdę uważam, że 
niezwykle ważne jest śpiewać słowa, któ-
re mają w sobie głębię, jest w nich wielka 
poezja. Zaśpiewać słowa kogoś takiego jak 
W.B. Yeats to był wielki zaszczyt. Wyzwa-
niem było znalezienie odpowiedniej aran-
żacji, właściwej muzyki, choć jego poezja 
sama w sobie ma w sobie dużo dźwięków. 
Jego styl pisania jest muzyczny, więc to 
była kwestia znalezienia klucza do muzy-
ki, która już tam tkwiła.

Na ostatnim albumie powołujesz się na 
Leonarda Cohena.
Po zaśpiewaniu poezji W.B. Yeatsa wyda-

CHRISTINE TOBIN 
LADIES' JAZZ FESTIVAL
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wało się to naturalnym krokiem, z kilku 
powodów. W zeszłym roku Leonard Cohen 
skończył 80 lat, więc to był dobry czas, 
żeby uczcić jego pracę. Stąd decyzja o stwo-
rzeniu albumu z jego piosenkami. Jest nie-
zwykłym poetą i sam często mówił w wy-
wiadach, że W.B. Yeats wywarł na niego tak 
wielki wpływ. Ta płyta była więc natural-
nym przejściem. W utworach Cohena jest 
tak duże spektrum tematów, każdy z nich 
porusza tak poważne kwestie jak życie, 
śmierć, miłość. Jednocześnie przy całej tej 
podniosłości ma on tak kolosalne poczucie 
humoru, czarnego humoru, i oczywiście 
jego pisanie jest po prostu piękne.

Obaj ukształtowali cię jako pisarkę. Jaki 
jest więc twój sposób pracy? Masz jakąś 
pisarską rutynę, czy tworzysz z doskoku?
To zależy. Kiedy nie jestem bardzo zajęta, 
to mam swoją małą rutynę, wstaję wcze-
śnie i każdego ranka piszę przez kilka go-
dzin i staram się zachowywać dyscyplinę. 
Ale czasem ciężko jest się tego trzymać, 
szczególnie gdy jest mnóstwo zamiesza-
nia z koncertami. Czasem z kolei jest wię-
cej spokoju. Ale chyba łączę te dwa tryby.

Masz już plan na kolejny album?
Tak, nowa płyta wychodzi przyszłej wio-
sny, to będzie kolekcja piosenek i tekstów 
współczesnego irlandzkiego poety Paula 
Muldoona. Będzie to bardzo eklektycz-
ne, z szeroką gamą stylów muzycznych. 
Niektóre piosenki są bardzo różnorodne, 
z elementami rocka, niektóre są bardziej 
eteryczne. Wspaniałe słowa i nieco więk-
szy zespół niż na poprzedniej płycie. Będą 
na przykład skrzypce i perkusja.

EN

JAZZ AND POETRY. CHRISTINE 
TOBIN, LADIES' JAZZ FESTIVAL

HER LYRICAL APPROACH TO JAZZ IS 
HER TRADEMARK. THIS IRISH BORN 
ARTIST PERFORMED AT THIS YEAR'S 
LADIES' JAZZ FESTIVAL IN GDYNIA. BE-
FORE THAT SHE ANSWERS SOME QUES-
TIONS ON MUSIC WHICH IS HER LIFE.

Are you looking forward to your perfor-
mance at Ladies' Jazz in Gdynia?
Yes, I am, very much.

Is this going to be your first time in Poland?
Actually no, I was in Poland in 2003 in Kalisz.

How did it happen that two singers, one 

of which not a jazz singer, Joni Mitchell 
and Billie Holiday, pushed you to become 
a jazz performer?
Billie Holiday is probably my favourite 
jazz singer of all the time and of course 
she's been singing many, many years, but 
I came across her through a neighbour of 
mine who had some records that I took to 
my flat. It was years ago. And I was struck 
by her voice and the emotional depth and 
quality. I thought she had such a beautiful 
warmth and humility in her sound. So that 
made me want to check her out, I bought 
some of her records, then I started to learn 
her songs, which were jazz standards. And 
by doing that I was building a repertoire 
in the classic jazz tradition. Again with 
Joni Mitchell, who I wasn't thinking of her 
as a jazz artist at the time, but one of my 
friends' sisters had a collection of her re-
cords. So I heard Joni Mitchell at a friend's 
house and again I bought the record and 
the one I happened to pick up was called 
“Mingus”, and that was Joni Mitchell's 
collaboration with the great composer 
and double-bass player Charles Mingus. 
By buying Joni's record I got straight into 
a fantastic jazz record. After that, I decid-
ed to get some more records by Charles 
Mingus, so I got to jazz that way, through 
Joni Mitchell and Billie Holiday.

Could you tell me about London at the 
time you started your career?
I actually started from Ireland, from Dublin.

Yes, but you studied in London, didn't 
you? How the whole ambience felt like?
Yes, I went to the Guildhall School of Music 
and I was working on a course there for jazz 
and that was a great opportunity to meet 
great musicians, some of which I'm still 
working with. They exposed me to different 
kinds of jazz, I think it was when I was there 
that I first heard Keith Jarrett and I got to 
study a lot of music by Miles Davis and it 
was wonderful having that year to focus 
only on music.

That was in the late 80s. Do you often 
look back at that time with sentiment 
or you just look ahead to what's in front 
of you?
I  think it was a  valuable time and of 
course important for my development, 
but I would always look forward because, 
you know, things are always changing 
and you were always learning. The spir-
it of jazz is very much of embracing the 
change and what's new, thinking of what 
was in the past and taking it forward to 
create something new.

It's a positive attitude, though. You are 
a singer and a writer, how important it 
was for you to give music to the poems 
by W.B. Yeats?
That was a  really enjoyable experience. 
I write my own works as well, but to actu-
ally focus completely on another person's 
works, that was quite a experience for me. 
I did it for the whole album. As a singer 
I really think it's very important to sing 
words of depth, that have great poetry 
in them. To sing words by somebody like 
W. B. Yeats it was a great privilege. It was 
a challenge to find the right kind of set and 
the right music, but his poetry is such that 
there is a lot of music within his words al-
ready. His style of writing is very musical. 
So it was a question of unlock the music 
that was already there.

On your latest album you're referring to 
Leonard Cohen.
After singing the words of W.B. Yeats it felt 
like the next natural step, for a  few rea-
sons. Last year he was 80, so it seemed like 
a good time to celebrate his work. So I de-
cided to make an album of all of his songs. 
He is an extraordinary poet and often has 
said in interviews that W. B. Yeats is a very 
big influence on him, so it came as a natu-
ral progression. In Cohen's songs there's 
such a big range of profound subjects – he 
writes on life, death, love. He did those se-
rious subjects on life, but he has a tremen-
dous, great sense of humour,a very dark 
sense of humour and of course he writes 
beautifully. 

Both of them inspired you to become 
a writer. What is your way of working? 
Do you have a writing routine or just sit 
to it when you're inspired?
It depends. When I'm not very busy, I have 
this little bit of a routine, I wake up early 
every morning and write for a  couple of 
hours and try to have that discipline, but 
sometimes it's difficult to maintain that 
because it's very busy with gigs and other 
times it's more quite. But I kind of mix up 
the two.

Are planning on doing a new album?
Yes, I have a new record coming out next 
spring and that's going to be the collec-
tion of songs and lyrics by contemporary 
poet called Paul Muldoon. That would be 
quite eclectic, it's a broad style of music. 
Some of the songs are rangy with rock-
kind-of elements, and some of them are 
more ethereal. Great words and slightly 
bigger band than on the last record. I'll 
also have violin and drums.
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Kiedy dostałaś propozycję prowadzenia 
Cieszanów Rock Festiwal musiałaś być 
zaskoczona.
Zaskoczyło mnie to strasznie, wręcz onie-
miałam. Nawet zaliczyłam lekką panikę.

Nigdy wcześniej czegoś takiego robiłaś?
Robiłam. Zdarzyło mi się kilka razy pro-
wadzić jakąś imprezę, ale nie trzydniową, 
o ratunku! Raz prowadziłam taką dużą sta-
dionówkę w Lublinie. Ale to było wieki temu. 
Nie jestem urodzonym showmanem. Ow-
szem, odnajduję się na scenie bardzo do-
brze, ale jak śpiewam. W innej sytuacji nie 
potrafię jak Skiba czy Konjo wejść i sypać 
humorem z rękawa.

Ale chyba nie zawsze o to chodzi.
Właśnie się zastanawiam. Podeszłam pro-
pozycji z Cieszanowa dość niekomercyj-
nie, bo zaczęłam wyliczać Arturowi, który 

Właśnie na solową płytę nie mam czasu. 
Mam trochę problem ze sobą, bo jestem 
chora na depresję. Wszystko zawalam. Jed-
no po drugim. Obecnie jestem w trakcie 
zawalania jesiennej trasy Closterkellera, 
bo przez trzy tygodnie nie tknęłam jej za-
łatwiania. Makabra. Ostatnio już chodzę 
na psychoterapię nawet. Dzisiaj w nocy do-
konałam ogromnych zakupów w Stanach 
Zjednoczonych. Nakupowałam całe mnó-
stwo naturalnych środków na depresję. 
Naturalnych, bo na farmakologii jestem od 
blisko czterech lat. A to wszystko dlatego, 
że już nie mogę dać rady. Także ta solowa 
płyta... W  Universalu już wymiękli. Mó-
wią: „Anja, próbuj, kiedy dasz radę, może 
chociaż singla...”. Cieszy mnie, że mnie 
rozumieją. Nie powoduje to u mnie ataku 
niechęci do tego solo, której bym dostała, 
gdybym była naciskana. Ja kocham two-
rzenie i granie muzyki, nagrywanie płyt to 
przecież sedno mojej działalności, a mam 
z  tym problem w  głowie. Mam problem 
z każdą działalnością, a najbardziej to ude-
rza w muzykę. Tak kocham to robić, a zara-
zem wszystko we mnie wrzeszczy, żebym 
tego nie robiła. Koszmar jakiś.

Ale jakieś zaczątki tego materiału już 
na pewno miałaś gotowe, skoro oficjal-
ne informacje o tej płycie zostały opu-
blikowane.
 Mam utwory, znaczącą część śladów, tylko 
muszę to ogarnąć, poumawiać studia, usta-
lić z Mariuszem (Kumalą – mężem Anji i gi-
tarzystą Closterkeller – przyp. J.M.) co on 
tam ma konkretnie zagrać, bo ma nagrać 
gitary. Tak naprawdę niewiele trzeba.

Jeszcze wczoraj przyszła do mnie infor-
macja o specjalnej winylowej edycji albu-
mu „Déjà vu”, czyli największych hitów 
Closterkeller. W informacji było też na-
pisane, że to jedna z kilku niespodzianek 
przygotowanych na najbliższy czas.
„Déjà vu” na winylu jest niespodzianką, 
moja solowa – która w końcu przecież wyj-
dzie – to kolejna. W tym roku jest także 
20-lecie płyty „Scarlet”, która nawet zdoby-
ła złotą płytę swojego czasu. Cały ten album 
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mnie tam zaprosił, wszystkie swoje mi-
nusy (śmiech). Mówiłam, że potrafi mnie 
czasami zatkać, że nie zawsze potrafię skon-
trować. A on na to, że wcale nie oczekują, 
że wejdę i będę pajacować. Żebym to zro-
biła tak, jak będę czuła. Że to fajna odmia-
na, bo wiecznie takie imprezy prowadzi 
ktoś wesołkujący. W końcu mnie przeko-
nał. Przecież to znakomita przygoda, więc 
spróbuję.

Masz już na to jakiś pomysł?
Właśnie sobie pomysły opracowuję. Jeden 
naprawdę fajny mi wskoczył ostatnio, ale 
nie chcę go jeszcze przedstawiać publicz-
nie (śmiech). 

Przygotowanie się do tej roli będzie wy-
magało od ciebie trochę czasu, a czy ty 
go w ogóle masz? Nie jesteś zajęta so-
lową płytą?

Anja Orthodox będzie prowadzącą tegorocz-
nego Cieszanów Rock Festiwalu, który od-
będzie się 20-23 sierpnia w Cieszanowie na 
Podkarpaciu. Podczas specjalnego koncertu 
grupa zagra w całości krążek „Wielka radość”. 
Na tegorocznej edycji festiwalu wystąpią tak-
że Kreator, Helloween, The Animals & Friends, 
Pidżama Porno, Coma, Vavamuffin, Pablopavo 
i Ludziki, Zjednoczenie Sound System, Dezerter. 
„Live&Travel” i Anywhere.pl są patronami me-
dialnymi festiwalu.



zagramy 12 lipca w Węgorzewie. Mamy plan 
sfilmować to i wydać na DVD. Będzie spe-
cjalny box na to 20-lecie „Scarlet”. Myślę, 
że najlepiej, żeby pojawiła się w nim jakaś 
zremasterowana wersja płyty, ścieżka au-
dio z koncertu w Węgorzewie i płyta DVD. 
Tylko nie chce nam się robić całej tej edy-
cji, Dolby 5.1, jakieś tam rzeczy. Po prostu 
go fajnie nakręcimy i  wyjdzie w  formie 
pliku wideo. Tak wystarczy, żeby się nie 
zakopać w całą tę robotę edycyjną. Aby był 
to ładnie, dobrze zarejestrowany koncert, 
a nie płyta z jakimiś tam „angle view” i in-
nymi tam kombinacjami.

Prace nad solówką zepchnęły Closterkel-
ler na dalszy plan?
Właśnie nie! Poza tym jubileuszowym wy-
daniem „Scarlet” będziemy mieli też na 
jesieni trasę z  okazji jubileuszu takiego 
łączonego 45-lecia. A  będzie to 20-lecie 
„Scarlet” plus 25-lecie pierwszej płyty 
„Purple”. Moim zdaniem rocznica to nawet 
ważniejsza, ale jakoś zostało to przeoczone 
w ogniu dyskusji nad reedycją „Scarlet”. 
A ponieważ uważam, że ta pierwsza płyta 
jest dość słaba – takiej jej prawo, w końcu 
debiutancka – to się specjalnie nie przypo-
minałam. Bo jeszcze by nie daj Boże w Wę-
gorzewie nam ją kazali całą zagrać! Będzie 
zatem trasa z okazji 45-lecia i będziemy gra-
li obie jubileuszowe płyty.

Jeszcze zostańmy przy solówce. Ludzie 
na to czekają. Od kilku lat co chwilę po-
jawiała się plotka, że nad czymś takim 
pracujesz.
Niespokojnych uspokajam – ta płyta musi 
wyjść. Sama sobie założyłam (w porozumie-
niu z firmą Universal) kaganiec w postaci 
po pierwsze kontraktu na nią, co już jest 
zobowiązaniem, po drugie wzięcia zaliczki 
finansowej na nią, którą od razu wydałam. 
Dlatego muszę to zrobić. Czasami postępuję 
sama ze sobą w taki sposób, żeby się do cze-
goś przymusić.

W informacji napisano, że album będzie 
„pozbawiony rockowego pazura, na rzecz 
subtelnej elektroniki, bo tym razem wio-
dącą rolę odegrają syntezatory i sample-
ry”. Znudziły ci się gitary?
Nie. Tam będą gitary. Ta płyta to taki Clo-
sterkeller w klimacie ale bez pierwiastka 
rockowego.

Ja tłumaczyłem sobie, że to dlatego, że 
nagrywanie kolejnej płyty Closterkel-

lera tylko bez Closterkellera byłoby bez 
sensu.
Nie, nie. To nie jest tak. Czym się ta płyta 
będzie różnić od Closterkellera? Przede 
wszystkim ja sama się tam wszystkim zaj-
muję. Utwory sama skomponowałam, tek-
sty to wiadomo. Wszystko zrobiłam sama od 
początku, bez kompromisów z zespołem. To 
ogromna różnica. W Closterkellerze jednak 
cały czas idziemy na kompromis, bo zespół 
to zbiór pięciu osobowości, które współtwo-
rzą, albo przynajmniej każdy coś od siebie 
wnosi, stawia jakieś weto. Na dodatek te oso-
bowości w Closterkellerze są i były zawsze 
dość silne i wybujałe. Tutaj robię wszystko 
ja, bez żadnego cackania się. Nawet jeśli są 
tam partie gitar, a są dosyć niedominujące, 
nie stoją na nich kawałki, to mówię szanow-
nemu ewentualnemu gitarzyście „zagraj to 
tak!”. Ja tu rządzę. Sama odpowiadam za 
produkcję, za miks. Wprowadzam też coś, co 
nie wiem czemu jest w rockowych kapelach 
przez perkusistów uważane za niedopusz-
czalne – jeżdżę głośnością perkusji. Robię 
na jej ścieżce fade'y. Ja i perkusja jesteśmy 
na dwóch przeciwległych krańcach tematu, 
więc dobieram bardzo proste, wręcz symbo-
liczne partie. Mam zupełnie inne podejście 

do komponowania tych utworów niż jest 
w Closterkeller. To bardzo moja płyta. Moja 
i koniec. Jest tam jeden kawałek, który dał 
mi Mariusz – na jego motywie gitarowym 
ułożyłam cały utwór. Ale jak wpadłam na 
pomysł, żeby tu zmienić to, a tam tamto, to 
już była jakaś dyskusja. Powiedziałam: „ej, 
moja płyta i sobie będę ją robić jak mi się bę-
dzie chciało”. „Ale to moja gitara!”. „To się 
w zad pocałuj z tą gitarą!”. I już żeśmy dys-
kutowali. W końcu uznał, że dał mi tę partię 
w prezencie, więc mogę sobie z nią robić co 
chcę. I dlatego też, żeby uniknąć takich spo-
rów, nad muzyką pracowałam sama.

Ale prędzej czy później będziesz chciała 
ten materiał zagrać na żywo. Kogoś tam 
będziesz musiała mieć do pomocy.
Od 2000 roku cały czas miałam demo tych 
utworów bez wokalu. Jeździłam na sporadycz-
ne, nader elitarne koncerty dla takich zupeł-
nych koneserów i śpiewałam po prostu do pod-
kładu. Super się sprawdzało. I tak by chyba 
było najlepiej. Potem miałam kilka występów 
z gitarzystą i podkładem – też spoko. Działało. 
Nie wiem, czy będę potrzebowała więcej. Per-
kusja jest z automatu. Dogadałam się z moim 
synem, który obecnie gra w Closterkeller i jest 
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CZYM SIĘ TA PŁYTA BĘDZIE RÓŻNIĆ OD 
CLOSTERKELLERA? PRZEDE WSZYSTKIM 
JA SAMA SIĘ TAM WSZYSTKIM ZAJMUJĘ. 
UTWORY SAMA SKOMPONOWAŁAM, TEKSTY 
TO WIADOMO. WSZYSTKO ZROBIŁAM 
SAMA OD POCZĄTKU, BEZ KOMPROMISÓW 
Z ZESPOŁEM. TO OGROMNA RÓŻNICA.

Przeczytaj całość na Anywhere.pl
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fajnym bębniarzem, który – co lubię – rozu-
mie o co mi chodzi, bo się w końcu dosyć dłu-
go znamy (śmiech). Opracuje mi te bębny jak 
zrobię coś kiepsko albo czegoś będzie brak. 
W kwestii gitar basowych – jeżeli w ogóle są, 
bo nie we wszystkich utworach występują 
– pomoże mi Mariusz. Mój kolega Maciek 
z zespołu The Gate też wspomoże mnie na 
gitarach, bo z nim wcześniej kilka utworów 
opracowałam. Klawisze, sample – to wszystko 

ja, a bardzo dużo jest tam tego. W informacji 
było napisane, że płyta idzie w stronę elektro-
niki i niektórzy myślą, że ja tam jakimś „umc 
umc” postraszę, a przecież elektronika to nie 
tylko to. Elektronika to są samplery. Pytanie, 
co w ten sampler się wrzuci. Ja wykorzystuję 
dużo klasycznych brzmień – fortepiany, orkie-
stry, skrzypce, altówki, flety. Jest też trochę ta-
kiej mechanicznej elektroniki, ale z dyskoteką 
to nie ma nic wspólnego.

 EN

MY ALBUM, THAT’S IT!

THE FIRST LADY OF ATMOSPHERIC ROCK, 
ANJA ORTHODOX FROM CLOSTERKELLER, 
WILL SOON MAKE HER DEBUT AS THE 
HOST OF CIESZANÓW ROCK FESTIVAL. 
BUT IT IS ONLY ONE OF THE CHALLENGES 
THAT AWAIT HER.

You must have been surprised when you 
were offered to host Cieszanów Rock 
Festival.
I was terribly surprised, totally speechless. 
I even felt a bit of a panic.

You have never done something like that?
I have. I happened to host some events several 
times, but never a three-day one. Help! I was 
leading a large pre-graduation ball in Lublin 
once. But it was ages ago. I’m not a born show-
man. I certainly feel very good on the stage, 
but only when I sing. Otherwise, I can’t jump 
on the stage and crack jokes all the time like 
Skiba or Konjo.

But I guess it is not always about it.
That’s what I’m thinking about now. I ap-
proached the offer from Cieszanów in a rather 
non-commercial manner because I listed all 
my drawbacks to Artur, who invited me there. 
(Laughs) I said that I might be stumped or 
that I can’t counter sometimes. And he said 
they don’t expect me to step on the stage and 
clown around at all. He said I’m supposed to 
do what I feel like doing. And that it will be 
a nice change because such events are always 
hosted by jesters. And he finally convinced 
me. After all, it’s a great adventure, so I’m go-
ing to give it a try.

Do you already have any idea for that?
I’m currently working on my ideas. I’ve 
recently come up with a really nice one, 
but I don’t want to publically present it yet. 
(Laughs)

Preparing for this role will demand some 
time from you, but do you actually have 
any time at all? Aren’t you busy with your 
solo album?
I actually don’t have time for my solo album. 
I’ve got a bit of a problem with myself because 
I suffer from depression. I bungle everything. 
One thing after another. I’m currently at the 
point of bungling Closterkeller’s autumn tour 
because I haven’t touched the issue for three 
weeks at all. It’s a nightmare. I’ve even had 
a psychotherapy lately. I did some huge shop-
ping in the USA last night. I bought a whale 
of natural anti-depressants. Natural ones 

JA WYKORZYSTUJĘ DUŻO KLASYCZNYCH 
BRZMIEŃ – FORTEPIANY, ORKIESTRY, 
SKRZYPCE, ALTÓWKI, FLETY. JEST TEŻ TROCHĘ 
TAKIEJ MECHANICZNEJ ELEKTRONIKI, ALE 
Z DYSKOTEKĄ TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO.





because I’ve been using pharmacology for al-
most four years. And it’s all because I can’t 
manage any more. So this solo album... 
They’ve already capitulated a bit in Univer-
sal. They say, “Anja, keep trying when you 
can, perhaps just a single...”. I’m happy they 
understand me. It prevents this reluctance 
I’d have if I were under pressure from attack-
ing me. I love creating and playing music, re-
cording albums is after all the essence of my 
activities, but I currently have a problem in 
my head with that. I have a problem with any 
activity, but it has the strongest influence 
on music. I love doing it so much, but at the 
same time everything inside me shouts not 
to do it. It’s terrible.

But you must have had some beginnings 
of this material if official information 
about the album was published.
I have songs, a significant part of traces, but 
I have to grasp it all, arrange studio sessions 
and talk with Mariusz (Mariusz Kumala, An-
ja’s husband and a guitarist for Closterkeller 
– note by J.M.) about what he’s supposed to 
play in particular because he’s going to re-
cord the guitars. Truth to be told, there’s not 
much left.

Yesterday I received information about 
the special vinyl edition of Déjà vu, the 
album with Closterkeller’s greatest hits. 
The note also said that it was one of 
several surprises prepared for the near-
est future.
Déjà vu on vinyl is one surprise, and my solo 
album, which will finally be released after 
all, is another. This year, we’re also going 
to celebrate the 20th anniversary of Scar-
let, which received a gold record in its time. 
The whole album will be played on 12 July in 
Węgorzewo. We have a plan to film it and re-
lease it on DVD. It will be a special box for the 
20th anniversary of Scarlet. I think that it 
would be best if it consisted of a re-mastered 
version of the album, an audio from the con-
cert in Węgorzewo and a DVD. Only we don’t 
feel like preparing the whole edition, Dolby 
5.1 and stuff like that. We will simply shoot 
it nicely, and it will be published as a video. 
It should be enough, and we won’t bury our-
selves in all the publishing work. It will be 
a nice, well-recorded concert, not an album 
with some angle views and machinations 
like that.

Did working on your solo push Closter-
keller into the background?

Not at all! Before the jubilee edition of Scar-
let, we will have an autumn tour organized 
to celebrate a kind of combined 45th anni-
versary. It will be the 20th anniversary of 
Scarlet plus the 25th anniversary of our first 
album, Purple. In my opinion, the first anni-
versary is even more important, but it was 
somehow overlooked when we were discuss-
ing the re-edition of Scarlet. And because 
I think that the first album is quite poor (and 
it has every right to be, it was our debut after 
all), I didn’t particularly insist on celebrat-
ing it. Otherwise they could make us play it 
in Węgorzewo, God forbid! So there will be 
a tour to celebrate the 45th anniversary fea-
turing both jubilee albums.

Let us stay on the topic of you solo album. 
People are waiting for it. Rumours have 
been going around for several years that 
you are working on such a thing.
I’d like to calm everyone worried down: the 
album has to be released. I muzzled myself 
with it (in consultation with the Universal 
company) as I firstly signed a contract for 
the album, which is already a commitment, 
and secondly I was advanced money for it, 
which I immediately spent. So I have to do 
it. I sometimes treat myself like that to force 
myself to do something.

The information also said that the album 
will be “devoid of rock fever for the sake 
of subtle electronics because this time 
it is synthesizers and samplers that will 
play the leading role”. Are you bored with 
guitars?
No, I’m not. There will be guitars too. The 
album will be a kind of atmospheric Closter-
keller without its rock element.

I tried to explain it to myself and thought 
that recording another Closterkeller al-
bum without Closterkeller would not 
make sense.
No, no. It’s not like that. How will the album 
differ from Closterkeller? First of all, I’m 
working on everything alone. I composed 
the songs myself, not to mention the lyrics. 
I did everything on my own from scratch, 
without compromises with the band. It’s 
a huge difference. In Closterkeller, we al-
ways have to seek compromises because 
the band consists of five personalities who 
create together, or at least everyone adds 
something from themselves, places a kind 
of veto on something. And on top of all that, 
those personalities in Closterkeller have 
always been quite strong and exuberant. 
As regards the solo album, I do everything 
alone, without any fuss. Even if it contains 
guitar parts, which aren’t particularly 

dominant because the songs aren’t based on 
them, I will tell the potential guitarist, “play 
it this way!”. I’m the ruler here. I’m respon-
sible for the production and mixing myself. 
I also introduce something that, I have no 
idea why, is considered unacceptable by 
drummers in rock bands – I change the vol-
ume of percussion. I make fades on its track. 
I’m on two opposite ends of the subject with 
percussion so I choose very simple, almost 
symbolic parts. I’ve got a completely differ-
ent approach to these songs than in Closter-
keller. This album is truly mine. It’s mine, 
that’s it! There’s one song Mariusz gave me. 
I composed the whole piece on his guitar 
motif. But when I hit upon an idea to change 
something here and there, we already had 
a discussion. I said, “Hey, it’s my album, and 
I’m going to do whatever I want with it.” “But 
it’s my guitar!”. “So kiss my rump with your 
guitar!” And we were arguing. Finally, he ad-
mitted that he gave me this part as a present 
so I could do everything I wanted with it. So 
to avoid such disputes, I was working on mu-
sic alone.

But sooner or later you will want to play 
the material live. You will need some help.
I’ve had demos of these songs without vocal 
since 2000. I occasionally went to very elite 
concerts for complete connoisseurs and 
simply sang to background music. It was 
great. And this is probably the best solu-
tion. Then I had several performances with 
a guitarist and the background, and it was 
OK too. It worked. I don’t know if I’ll need 
more. Percussion is automatic. I’ve reached 
an agreement with my son who currently 
plays for Closterkeller. He’s a good drum-
mer and – what I particularly appreciate 
about him – knows what I’m talking about 
because after all we’ve known each other 
for quite a long time. (Laughs) He’ll work on 
the drums for me if I get something wrong 
or if the songs lack something. As regards 
bass guitars, Mariusz will help me with 
songs that feature any bass at all because 
it’s not always the case. My friend Maciek 
from The Gate will also help me with gui-
tars; I’ve worked on several songs with him 
before. The keyboard and samples – it’s all 
for me, and there’s quite a lot of that on the 
album. The information said that the album 
heads towards electronics, and some think 
that I’m going to scare them off with some 
“untz untz”, but electronic music is more 
than that. Electronic music is samplers. The 
question is what you will fill them with. I use 
a lot of classical sounds: pianos, orchestras, 
violins, violas, flutes. There is also a bit of 
mechanical electronics on the album, but it 
has nothing to do with discos.

For the whole text see Anywhere.pl
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M UZ YCZ N E L ATO 

W GDA ŃSKU

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Katarzyna Szewczyk

OD DAWNA WIADOMO, ŻE DO TRÓJMIASTA PRZYJEŻDŻA 
SIĘ NIE TYLKO PO TO, ŻEBY PLAŻOWAĆ. TUTEJSZE 
INSTYTUCJE KULTURALNE ROBIĄ WSZYSTKO, ŻEBY 
PRZYJEZDNI SIĘ NIE NUDZILI. JEDNĄ Z NICH JEST POLSKA 
FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA 
NA OŁOWIANCE, KTÓRA STARA SIĘ ORGANIZOWAĆ 
W TYM CZASIE JAK NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA.

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

łysząc słowo „filharmonia” od razu 
przychodzi na myśl muzyka poważna, 
duża, złożona orkiestra symfoniczna 

wykonująca utwory raczej z klasycznego 
repertuaru. Polska Filharmonia Bałtycka 
nie boi się jednak odchodzić od „tradycyj-
nego” schematu. Oprócz standardowych, 
mniejszych czy większych koncertów, któ-
re mają miejsce w salach koncertowych na 
Ołowiance – wyspie, na której znajduje się 
gmach instytucji – stara się organizować 
wydarzenia związane z gdańską historią, 
szeroko pojętą kulturą i charakterystycz-
nymi dla miasta miejscami. I tak w archika-

tedrze w Oliwie co roku odbywa się Festiwal 
Muzyki Organowej, a w Salonie Gdańskim 
Filharmonii koncerty z cyklu „Chopin nad 
wodami Motławy”. A to zaledwie ułamek 
tego, co PFB ma do zaproponowania zarów-
no mieszkańcom, jak i turystom.

Jednych i drugich co roku przyciąga Mu-
zyka w Zabytkach Starego Gdańska, która 
odbywa się właśnie latem. Jest to cykl muzycz-
nych spotkań historycznych, z których każde 
odbywa się w innym miejscu – od sal koncerto-
wych na Ołowiance poczynając, na kościołach 
różnych wyznań kończąc. Dlaczego muzyczne 
spotkania historyczne? Otóż każdemu z koncer-

tów towarzyszy prelegent, który przy dźwię-
kach muzyki opowiada słuchaczom o historii 
grodu nad Motławą. W pięknych, zabytkowych 
wnętrzach można posłuchać utworów bardziej 
i mniej znanych, w standardowych i wyjąt-
kowych aranżacjach przygotowanych przez 
członków Orkiestry Symfonicznej PFB. Dzięki 
tego typu wydarzeniu uczestnicy mają okazję 
poznać nie tylko elementy gdańskiej historii, 
ale też tajemnice związane z miejscami, w któ-
rych odbywają się koncerty.

Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska 
rozpoczyna się 28 lipca. Aż do 14 sierpnia, kil-
ka razy w tygodniu o godz. 19:00, całkowicie 
bezpłatnie będzie można uczestniczyć w wy-
jątkowych koncertach, które będą odbywać się 
w najciekawszych miejscach Gdańska, takich 
jak Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskie-
go, Dom Uphagena czy Centrum Hewelianum.

Historia towarzyszy też festiwalowi Soli-
darity of Arts. Jego celem jest promowanie 
wysokiej kultury wśród szerokiej, bardzo 
zróżnicowanej publiczności w przystępny spo-
sób. Ogromne grono polskich i zagranicznych 
wykonawców przyciąga co roku „Koncert z +”, 
w którym do tej pory udział wzięli tak zna-
komici i cenieni muzycy jazzowi, jak Leszek 
Możdżer, Marcus Miller czy Tomasz Stańko. 
Towarzyszyli im bardziej mainstreamowi wy-
konawcy, np. znany na całym świecie Bobby 
McFerrin, Brodka, Kayah czy zespół Myslovitz.

Pierwszy z koncertów festiwalowych – 
„Swing+” – rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 
20:30. Na trzech ustawionych na Ołowiance 
scenach wybitni jazzmani zagrają przeboje ze 
złotej ery jazzu oraz polskie utwory swingowe, 
które zostaną wykonane w towarzystwie go-
ści z zagranicy. Wśród wykonawców znaleźli 
się tak znani muzycy, jak Kurt Elling, Patti 
Austin, zespół WDR Big Band, a z Polski – 
Stanisław Soyka, Hanna Banaszak, Ewa Bem 
czy znana na całym świecie jazzmanka – Aga 
Zaryan, której albumy nawet kilkukrotnie po-
krywają się platyną.

W tym roku w ramach SofA odbędzie 
się również widowisko „Górecki+”. Artyści 
z Polski zagrają w plenerze utwory współcze-
snego polskiego kompozytora muzyki kla-
sycznej Mikołaja Góreckiego. 16 sierpnia, 
w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej 
PFB, na scenie na Ołowiance pojawi się pol-
ski pianista Leszek Możdżer, akordeoniści 
z Motion Trio, jazzowy zespół smyczkowy 
Atom String Quartet oraz Mariusz Patyra 
– zwycięzca Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. N. Paganiniego. Po raz 
pierwszy w Gdańsku zostanie wykonana IV 
Symfonia Mikołaja Góreckiego, tak długo 
wyczekiwana przez melomanów. 

Całości, jak co roku, towarzyszyć bę-
dzie wspaniały widok na gdańską starówkę, 
tak więc muzyka zostanie niejako wpisana 
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w przestrzeń miejską. Wstęp na oba wydarze-
nia jest wolny, co tylko zachęca szeroką pu-
bliczność do pojawienia się na Wyspie Sztuki.

Podczas festiwalu Solidarity od Arts od-
będzie się także koncert pt. „Gwiazdy pre-
zentują światowe premiery”. W niedzielę, 23 
sierpnia o godz. 19:00, w Sali Koncertowej 
na Ołowiance pierwsze skrzypce zagrają 
utwory: „War Horns” – koncert na dziesięć 
waltorni Pawła Pudło, „Arioso” – koncert na 
flet i organy autorstwa Pawła Łukaszewskie-
go oraz „Prophecy – the Four Horsemen of 
the Apocalypse” Enjotta Schneidera, który 
osobiście pojawi się na scenie. Ci, którzy 
zdecydują się wziąć udział w koncercie będą 
mieli okazję jako jedni z pierwszych na świe-
cie usłyszeć powyższe kompozycje zagrane 
przez muzyków z całego świata.

Organizatorami festiwalu Solidarity of 
Arts są: Polska Filharmonia Bałtycka, Euro-
pejskie Centrum Solidarności, Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, Miasto Gdańsk, Samorząd 
Województwa Pomorskiego, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaprasza-
my do spędzenia lata z muzyką w tle!

EN

MUSIC SUMMER IN GDANSK

IT HAS BEEN A WELL-KNOWN FACT FOR 
A LONG TIME THAT PEOPLE COME TO TRICITY 
FOR MORE THAN JUST SUNBATHING. LOCAL 
CULTURAL INSTITUTIONS DO EVERYTHING 
THEY CAN TO PREVENT THEIR VISITORS 
FROM GETTING BORED. ONE OF THEM, THE 
POLISH BALTIC FRÉDÉRIC CHOPIN PHILHAR-
MONIC ON OŁOWIANKA ISLAND IN GDANSK, 
DOES ITS BEST TO FILL THE SUMMER BREAK 
WITH AS INTERESTING EVENTS AS POSSIBLE.

To hear the word “philharmonic”, we imme-
diately think about classical music and a large 
orchestra that performs a rather classical 
repertoire. The Polish Baltic Philharmonic, 
however, is not afraid of abandoning the “tra-
ditional” model. Apart from standard, small-
er or bigger concerts held in the concert halls 
on Ołowianka, an island where the building 
of the institution is located, the philharmonic 
tries to organize events connected with the 
history of Gdansk, broadly-understood cul-
ture and places that are characteristic of the 
city. And thus it invites everyone to the Festi-
val of Organ Music held every year in the arch-
cathedral in Oliwa and concerts organized in 
the Philharmonic Gdansk Salon as part of the 
“Chopin by the Motława River” series. And it 
is only a small portion of what PBP has to offer 
for both the locals and tourists.

Both groups are attracted every year by 
“Music in the Monuments of Old Gdansk”, 

which takes place precisely in summer. It is 
a series of music and historical meetings, each 
of which is organized in a different venue: 
from concert halls on Ołowianka to church-
es of various denominations. Why music and 
historical meetings? Because each concert 
features a speaker who tells his listeners about 
the history of the city by the Motława to the ac-
companiment of good music. Surrounded by 
beautiful and historic monuments, you have 
a chance to listen to more and less popular 
songs in standard and unique arrangements 
prepared by the members of the PBP Sym-
phonic Orchestra. Thanks to such events, 
you can learn not only details of the history of 
Gdansk but also secrets related to the places 
where the concerts are held.

“Music in the Monuments of Old Gdansk” 
begins on 28 July. You will have a chance to 
take part in completely free, unique concerts 
organized in the most interesting places in 
Gdansk, like for example the Burghers’ Room 
in the Old Town Hall, Uphagen House or 
Hewelianum Centre, several times a week at 7 
pm up until 14 August.

History is also a part of the Solidarity of Arts 
Festival. It is aimed at promoting highbrow cul-
ture in an accessible way among a broad and 
very diverse audience. Every year a wide circle 
of Polish and foreign performers are attracted 
to “Concert with +”, which has so far featured 
such excellent and recognized jazz musicians 
as Leszek Możdżer, Marcus Miller and Tomasz 
Stańko. They were accompanied by more 
mainstream artists, for example world-famous 
Bobby McFerrin, Brodka, Kayah or Myslovitz.

The first festival concert, “Swing+”, will 
begin at 8:30 pm on 15 August. Outstanding 
jazzmen will play hits from the golden age of 
jazz and Polish swing songs performed in the 
company of foreign guests on three stages set 
on Ołowianka. Among others, you will have 
a chance to hear the following musicians: 
Kurt Elling, Patti Austin and WDR Big Band 
from abroad and, as far as Poland is con-

cerned, Stanisław Soyka, Hanna Banaszak, 
Ewa Bem or Aga Zaryan, a world-famous jazz 
musician whose albums have been covered 
with platinum several times already.

This year, the organizers of SofA plan to 
hold a performance entitled “Górecki+”. Art-
ists from Poland will play songs by Mikołaj 
Górecki, a Polish contemporary classical mu-
sic composer, in the open air. On 16 August, 
the PBP Symphonic Orchestra will step onto 
the stage on Ołowianka together with Polish 
pianist Leszek Możdżer, accordionists from 
Motion Trio, the jazz Atom String Quartet and 
Mariusz Patyra, the winner of the Internation-
al N. Paganini Violin Competition. Everyone 
who attends the concert will have a chance to 
hear the whole long-awaited Symphony No. 4 
by Mikołaj Górecki for the first time in Gdansk.

As usual, the event will be accompanied 
by the magnificent view over the Old Town in 
Gdansk, so music will become in a way a part 
of the public space. Admission to both events 
is free, which is an additional encouragement 
for wide audiences to visit the Island of Arts.

The Solidarity of Arts Festival will also 
feature a concert entitled “Stars Present 
World Premières”. The following pieces will 
be heard at 7 pm on 23 August in the Concert 
Hall on Ołowianka: “War Horns”, a concert 
for nine French horns by Paweł Pudło, “Ario-
so”, a concert for flute and organ composed 
by Paweł Łukaszewski and “Prophecy – the 
Four Horsemen of the Apocalypse” by Enjott 
Schneider, who will appear on the stage in 
person. Those who decide to take part in the 
concert will be among the first in the world 
to hear the above-mentioned compositions 
played by musicians from the whole world.

Solidarity of Arts is organized by the Pol-
ish Baltic Philharmonic, the European Soli-
darity Centre, the Polish Film Institute, the 
City of Gdansk, the Self-Government of Po-
morskie Voivodeship and the Polish Ministry 
of Culture and National Heritage. Feel invited 
to spend the summer with music!

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB :

EDF POLSKA SA, 
GŁÓWNY SPONSOR PFB, 

MECENAS KULTURY

Paweł Pudło, fot.Barbara Iwańska



W STYCZNIU 2016 W POLSCE ROZEGRANY ZOSTANIE FINAŁOWY TURNIEJ 
MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN. ZAGRA W NIM 16 NAJLEPSZYCH 
REPREZENTACJI STAREGO KONTYNENTU. TELEWIZYJNE TRANSMISJE DOTRĄ DO 175 
KRAJÓW, A OBEJRZY JE KILKANAŚCIE MILIONÓW WIDZÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

edną z aren gdzie rywalizować będą 
najlepsi szczypiorniści w Europie bę-
dzie ERGO ARENA. Na niespełna 6 

miesięcy przed rozpoczęciem mistrzostw roz-
losowano grupy. Biało-czerwoni, którzy swoje 
mecze rozgrywać będą w Krakowie, trafili do 
grupy z Macedonią, Serbią i obrońcą trofeum, 
reprezentacją Francji. W ERGO ARENIE swoje 
mecze rozgrywać będzie Dania, Rosja, Czar-
nogóra i  Węgier.

– Brakuje mi Islandii, bo właśnie otwarte 
zostało połączenie lotnicze z Gdańska, ale tak 
los chciał – żartuje Artur Siódmiak, ekspert 
Polsatu Sport, srebrny i brązowy medalista 
Mistrzostw Świata. –Faworytami gdańskiej 
grupy są Duńczycy i Węgrzy ,i to nie jest żadne 
zaskoczenie. Kandydatem do trzeciego miej-
sca jest reprezentacja Rosji, która co prawda 
jest w przebudowie, ale powinna sobie pora-

dzić w bezpośrednim starciu z Czarnogórą. To 
ciekawa grupa także pod względem kibiców 
i frekwencji. Duńczycy za swoją reprezentacją 
potrafią pojechać na koniec świata, spodzie-
wać się zatem możemy ich w Gdańsku nawet 
kilku tysięcy. Piłka ręczna w Danii to sport 
narodowy popularniejszy niż piłka nożna. Po-
dobnie można powiedzieć o Węgrach. Sukcesy 
klubowych drużyn spowodowały zwiększenie 
zainteresowania handballem nad Dunajem. 
Trenerem Madziarów jest  Talant Duszajbajew, 
który na co dzień pracuje przecież w Mistrzu 
Polski Tauron VIVE Kielce. Bliskość obwodu 
Kaliningradzkiego to argument za przyjazdem 
kibiców Sbornej, Czarnogóra, choć to niewiel-
ki kraj to również ma zagorzałych fanów szczy-
piorniaka. Polscy kibice w ERGO ARENIE nie 
powinni narzekać na poziom piłki ręcznej.

Styczniowe mistrzostwa będą najważniej-

szym wydarzeniem w blisko stuletniej historii 
tej dyscypliny  w Polsce. Piłka ręczna na naj-
wyższym poziomie gościła już kilkukrotnie 
w hali na granicy Gdańska i Sopotu, były to 
jednak pojedyncze mecze, a nie turniej i to ta-
kiej rangi.

– W pięcioletniej historii ERGO ARENY 
EHF Euro 2016 będzie 9-tą imprezą o ran-
dze mistrzowskiej – podkreśla Magdalena 
Sekuła, prezes ERGO ARENY. – Nie byłoby 
tych i poprzednich mistrzostw gdyby nie 
zaangażowanie właścicieli. Gospodarzem 
mistrzostw jest Gdańsk, miasto o wielkich 
tradycjach w piłce ręcznej. Jak ważna jest to 
dyscyplina można było się przekonać pod-
czas meczów piłki ręcznej w ERGO ARENIE 
z udziałem reprezentacji Polski i Wybrzeża 
Gdańsk. Hala spełnia  wymogi europejskiej 
federacji, jej szef Jean Brihault podkreślał, że 

ZDJĘCIA Łukasz LaskowskiTEKST Bartosz Tobieński
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ERGO ARENA odpowiada wszystkim nowo-
czesnym potrzebom zorganizowania dużego 
wydarzenia. Nie możemy się już doczekać 
tego wielkiego święta piłki ręcznej!

Mistrzostwa w Gdańsku rozpoczną się 16 
stycznia, w ERGO ARENIE rozegranych zo-
stanie 6 meczów. Reprezentacja Polski gości 
w Gdańsku co roku, tak też będzie i w tym. 
W dniach 7-8 listopada rozegrany zostanie 
turniej z udziałem reprezentacji Hiszpanii, 
Szwecji, Rosji i Polski.

– To bardzo interesujący zestaw drużyn 
– podkreśla Artur Siódmiak. – Dla Rosjan 
przyjazd do Gdańska i rozgrywanie meczów 
w ERGO ARENIE to bardzo dobre rozwiąza-
nie. Niezwykle istotne  jest by poznać halę, 
otoczenie i miasto, w którym dwa miesiące 
później przyjdzie rozgrywać mecze w ramach 
Mistrzostw Europy. Hiszpanie to najwyższa 
światowa półka, stylem przypominają Fran-
cuzów, a to korzystne dla naszej reprezenta-
cji. Poza tym Hiszpanom utkwiła w pamięci 
porażka z biało-czerwonymi, która pozbawiła 
ich brązowego medalu w Katarze i na pewno 
będę chcieli się zrewanżować. Szwedzi to do-
bry i mocny rywal. To skandynawska szkoła, 
co ważne, bo w przypadku wyjścia z grupy 
nasza reprezentacja może trafić na Norwe-
gię. Taki skład turnieju może oznaczać także 
to, że na weekend przyjadą kibice ze Szwecji 
i Rosji. Piłka ręczna jest bardzo popularna 
w Gdańsku, a to gwarantuje, że po raz kolejny 
w ERGO ARENIE będzie komplet widzów.

Bilety na listopadowy turniej już nie-
bawem pojawia się w sprzedaży. Szczegó-
łowych informacji należy szukać na www.
ergoarena.pl.

EN

EHF EURO 2016 – CARDS ON 
THE TABLE

THE EUROPEAN MEN’S HANDBALL CHAMPI-
ONSHIP WILL BE HELD IN JANUARY 2016 FOR 

THE FIRST TIME IN POLAND. IT WILL FEA-
TURE THE 16 BEST NATIONAL TEAMS FROM 
EUROPE. TV BROADCASTS FROM THE EVENT 
WILL REACH 175 COUNTRIES AND SEVERAL 
MILLION VIEWERS IN THE WHOLE WORLD.

Handball players from the whole Europe will 
compete among others at ERGO ARENA. 
Groups have been already drawn, almost 6 
months before the beginning of the champi-
onship. The Polish team, who will play their 
matches in Cracow, found themselves in 
a group with Macedonia, Serbia and France, 
the defending champion team. The teams of 
Denmark, Russia, Montenegro and Hungary 
will play their matches at ERGO ARENA.

“What I miss here is Iceland because 
a flight connection from Gdansk to the is-
land has just been launched, but that’s just 
the way things are,” said Artur Siódmiak 
with a smile, an expert at Polsat Sport and 
a silver and bronze world champion. “The 
Danes and the Hungarians are considered 
favourites in Gdansk group, but it comes 
as no surprise. The Russian team, which is 
admittedly under construction but should 
handle Montenegro in a direct round, is 
a candidate for the third place. It is also an 
interesting group as regards fans and their 
attendance. Danes are capable of going to 
the ends of the earth after their team, which 
is why we can expect even several thousands 
of them in Gdansk. Handball in Denmark is 
a national sport that is even more popular 
than football. Similar things can be said 
about Hungary. It has become much more 
interested in the sport after its club teams’ 
achievements. Talant Duyshebaev is the 
current coach of the Magyars and at the 
same time the head coach of Vive Kielce, 
the Polish champion. Russian fans also have 
a good argument to come to Gdansk thanks 
to the proximity of the Kaliningrad Oblast, 
and as far as Montenegro is concerned, it 
may be a small country but has devoted 
handball followers too. Polish fans should 

have no reason to  complain about the quali-
ty of handball played at ERGO ARENA.”

The championship in January will be 
the most important event in the almost 
one-hundred-year history of this discipline 
in Poland. First-rate handball has visited 
the hall at the boundary between Gdansk 
and Sopot already several times, but they 
were single matches, and not such an im-
portant tournament.

“The EHF Euro 2016 will be the 9th 
championship event in the five-year his-
tory of ERGO ARENA,” says Magdalena 
Sekuła, Chairperson of ERGO ARENA. “We 
wouldn’t have those and previous cham-
pionships if it hadn’t been for the owners’ 
commitment. Gdansk, which is a city with 
great handball traditions, is the host of 
the championship. We could see how im-
portant the discipline is during handball 
matches played by the Polish national team 
and Wybrzeże Gdańsk at ERGO ARENA 
The hall complies with the requirements of 
the European federation, whose president, 
Jean Brihault, emphasised that ERGO ARE-
NA meets all modern demands for such 
a big event. We can’t wait to take part in 
this huge holiday of handball!”

The championship in Gdansk will begin on 
16 January, and 6 matches will take place at 
ERGO ARENA. The Polish team visits Gdan-
sk every year. It is going to come here this 
year as well. A tournament featuring Spain, 
Sweden, Russia and Poland will be held on 7-8 
November.

“It is a very interesting choice of teams,” 
says Artur Siódmiak. “Coming to Gdansk 
and playing matches at ERGO ARENA is 
a very good solution for the Russians. It is ex-
tremely important to get to know the hall, its 
surroundings and the city, in which they will 
play matches as part of the European Cham-
pionship two months later. The Spaniards 
are counted among world leaders, and their 
style resembles the one of the French team, 
which is crucial for our squad. Moreover, they 
certainly remember their defeat by the Polish 
team which deprived them of the chance to 
win the bronze medal in Qatar so they will 
surely want to take their revenge. The Swedes 
are good and strong rivals. They represent 
the Scandinavian school, which is important 
because if our team advanced out the group, 
they might face Norway. Such a line-up of the 
tournament might also mean that fans from 
Sweden and Russia will come to Gdansk for 
the weekend. Handball is very popular in 
Gdansk, which guarantees that ERGO ARE-
NA will be once again full of spectators.”

Tickets for the November tournament 
will be soon on sale. For detailed information 
see www.ergoarena.pl.
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WIELKIE 
ŚWIĘTO 
TEATRU 

W GDAŃSKU

ZDJĘCIA Dawid LinkowskiTEKST Marta Jaszczerska

KULTURA NA NAJWYŻSZYM 
ŚWIATOWYM POZIOMIE . DZIEŁA 
NAJLEPSZYCH TWÓRCÓW, 
PORYWAJĄCE KONCERTY 
I NIEZAPOMNIANE EVENTY. 
TO WSZYSTKO CZEKA NAS 
W GDAŃSKU PODCZAS 19. 
FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO, 
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIACH 31 LIPCA - 9 
SIERPNIA . ZDECYDOWANIE 
NIE MOŻNA POMINĄĆ TEGO 
WYDARZENIA W PLANIE SWOICH 
WAKACYJNYCH PODRÓŻY.

estiwal Szekspirowski w Gdańsku to 
jedyny tego typu festiwal w Polsce 
i jeden z największych na świecie, na 

który organizatorzy – Gdański Teatr Szek-
spirowski i Fundacja Theatrum Gedanense – 
co roku zapraszają najlepsze szekspirowskie 
spektakle z całego świata. Podczas 19. edycji 
tej imprezy zobaczymy spektakle z Polski, 
Danii, Portugalii, Gruzji, Rumunii, Wielkiej 
Brytanii i Rosji.

19. Festiwal Szekspirowski zainauguruje 
spektakl „Wielki John Barrymore” w reżyse-
rii Krzysztofa Jasińskiego z Teatru STU w Kra-
kowie. Spektakl, oparty o tekst Williama Lu-
ce’a, opowiada o Johnie Barrymore, jednym 
z największych aktorów szekspirowskich XX 
wieku, którego kreacja Hamleta przeszła do 
historii jako nowatorska i perfekcyjna. Głów-
ną rolę zagra wybitny aktor Jerzy Trela.

Nie lada gratką dla miłośników teatru bę-
dzie na pewno też dzieło jednego z czołowych 
europejskich twórców teatralnych – Luka 
Percevala, który w swoich nieustających 

fascynacjach Makbetem stworzył już trzecią 
w swoim dorobku adaptację sceniczną tego 
tekstu. Tym razem jest to alegoryczna opo-
wieść skonstruowana w konwencji koszmaru 
sennego, którego bohater toczy nierówną 
walkę z przeznaczeniem i z siłami natury. 

Kolejną inscenizacją ponadczasowego 
dramatu będzie „Hamlet” w reżyserii László 
Bocsárdiego, wyprodukowany w Teatrze 
Tamási Áron w Sfântu-Gheorghe w Rumu-
nii. Relacje władzy, zdrady i zemsty reży-
ser potraktował w sposób symboliczny, 
a fundamentalne problemy, z jakimi mierzą 
się szekspirowscy bohaterowie, stały się 
przyczynkiem do tworzenia i odkrywania 
kolejnych znaczeń i formułowania nieskoń-
czonej liczby wzajemnych relacji. Ale to nie 
wszystko. Podczas Festiwalu zobaczymy też 
najnowsze dzieło głośnego twórcy gruzińskie-
go Roberta Sturuy „Juliusz Cezar", a także 
przekonamy się, który z polskich spektakli 
zdobędzie nagrodę Złotego Yoricka, od 1994 
r. dorocznie przyznawaną przez Zarząd Fun-

dacji Theatrum Gedanense. W finale konkur-
su znalazły się trzy teatry: Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie ze spektaklem „Król Lear” 
w reżyserii Jana Klaty, Teatr im. Słowackiego 
w Krakowie i „Kto wyciągnie kartę wisielca, 
kto błazna?” w reżyserii Pawła Miśkiewicza 
oraz Teatr Polski we Wrocławiu z „Burzą”, któ-
rej reżyserem jest Krzysztof Garbaczewski.

Jednym z największych wydarzeń 19. edycji 
Festiwalu będzie z pewnością występ brytyj-
skiej gwiazdy muzycznej awangardy The Tiger 
Lillies, którzy nie tylko dadzą jeden ze swoich 
niezapomnianych koncertów, lecz także wy-
stawią „Hamleta”! Oprócz wspomnianego 
koncertu wystąpi również słynna portugalska 
wokalistka jazzowa Maria João, znana z łącze-
nia tradycyjnego jazzu z elementami muzyki 
etnicznej, nowoczesnej oraz awangardowej.

Warto również wspomnieć o niezwykle 
zabawnej komedii „Wesołe kumoszki z Wind-
soru” w reżyserii Pawła Aignera, która jest 
pierwszym polskim spektaklem przygoto-
wanym na scenę elżbietańską – jedyną w Pol-

F
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THE FESTIVAL OF THEATRE IN 
GDAŃSK

WORLD CLASS CULTURE. WORK OF GREAT-
EST AUTHORS, THRILLING CONCERTS 
AND UNFORGETTABLE EVENTS. ALL THIS 
AWAITS US IN GDAŃSK DURING THE 19TH 
SHAKESPEARE FESTIVAL THAT WILL TAKE 
PLACE FROM JULY 31 - AUGUST 9. IT’S ONE 
OF THESE EVENTS THAT YOU HAVE TO IN-
CLUDE IN YOUR HOLIDAY PLANS.

Shakespeare Festival in Gdańsk is the only fe-
stival like this in Poland and one of the biggest 
in the world. Each year, the organisers - Gdańsk 
Shakespeare Theatre and Theatrum Geda-
nense Foundation - invite best Shakespearean 
plays from all around the world. During the 19th 
edition of the festival, we will be able to admire 
spectacles from Poland, Denmark, Portugal, 
Georgia, Romania, Great Britain and Russia.

The 19th Shakespeare Festival will be in-
augurated with the performance of “Wielki 
John Barrymore” (“Barrymore”), directed 
by Krzysztof Jasiński from STU Theatre in 
kraków. The play, based on script by William 
Luce, tells the story of John Barrymore, one 
of the greatest Shakespearean actors of the 
20th century, whose impersonation of Ham-
let made history as perfect and innovative. 
The role of the protagonist will be played by 
an outstanding Polish actor, Jerzy Trela.

Without doubt, a real treat for theatre ama-
teurs will be the work of one of the leading 
European authors, Luka Perceval, who in his 
undying fascination with Macbeth has created 
the third scene adaptation of this text in his ca-
reer. This time, it is an allegory built around an 
idea of a nightmare whose main character is in 
an uneven fight with destiny and forces of na-
ture. Another staging of a timeless drama will 
be “Hamlet”, directed by László Bocsárdi, pro-
duced in Tamási Áron Theatre in Sfântu-Ghe-
orghe, Romania. Power struggle, betrayal 
and revenge have been treated symbolically, 
and fundamental issues that Shakespearean 
characters deal with became the impetus for 
creating and discovering new meanings and 
formulating an infinite number of mutual 
relations. But that’s not all. The festival will 
be an opportunity to watch the latest work 
of the acclaimed Georgian author Robert 
Sturua - “Julius Caesar”. We will also see which 
Polish plays receives the Golden Yorick prize, 
awarded annually since 1994 by the Theatrum 
Gedanense Foundation Board. Three theatres 
made it to the finals: Old National Theatre in 
Kraków with the adaptation of “King Lear”, 
directed by Jan Klata, Juliusz Słowacki The-

atre in Kraków with “Kto wyciągnie kartę wi-
sielca, kto błazna?”, directed by Paweł Miśkie-
wicz and Polish Theatre in Wrocław with “The 
Tempest” by Krzysztof Garbaczewski.

One of the most important events of 
the 19th edition of the Festival will be the 
performance of the British star of avant 
garde music, The Tiger Lillies, who will not 
only perform one of their unforgettable 
concerts, but also put on their rendition 
of “Hamlet”! The famous Portuguese jazz 
vocalist, Maria João, is going to be another 
star of the Festival. She combines traditio-
nal jazz with elements of ethnic, modern 
and avant garde music. Incredibly funny 
comedy, “The Merry Wives of Windsor” by 
Paweł Aigner is another interesting element 
of the Festival. It is the first play dedicated to 
the Elizabethan stage - the only in Poland - of 
the Gdańsk Shakespeare Theatre. The spec-
tacle has been prepared in cooperation with 
Wybrzeże Theatre. Additionally, as part of 
SzekspirOFF trend, works of independent, 
alternative authors will be presented.

This year’s Festival programme is so rich 
and exciting, it will satisfy the needs of eve-
ryone. It’s difficult not to agree that Gdańsk 
Shakespeare Theatre is an incredible spot on 
the cultural, but also architectural, map of the 
world. The unique building stands in the loca-
tion of the 17th century Fencing School, the 
first public theatre in the Polish Commonwe-
alth of that time. The theatre building is open 
to visitors every day. Guided tours are availa-
ble in four languages: Polish, English, Russian 
and German. Detailed information can be 
found at: www.teatrszekspirowski.pl, www.
shakespearetheatre.eu, www.festiwalszekspi-
rowski.pl and www.shakespearefestival.pl.

sce - w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 
Spektakl jest koprodukcją GTS z Teatrem Wy-
brzeże. Dodatkowo, w ramach nurtu Szekspi-
rOFF, zaprezentowane zostaną także dzieła 
niezależnych i alternatywnych twórców.

Program tegorocznego Festiwalu jest tak 
ciekawy i obszerny, że na pewno każdy znaj-
dzie w nim coś dla siebie. Trudno się więc nie 
zgodzić, że Gdański Teatr Szekspirowski to 
niezwykłe miejsce na kulturalnej mapie świa-
ta. Ale także architektonicznej. Ten wyjątko-
wy obiekt powstał w miejscu, gdzie od począt-
ku XVII wieku funkcjonował budynek Szkoły 
Fechtunku – pierwszy publiczny teatr ówcze-
snej Rzeczypospolitej. Codziennie można go 
zwiedzać, by dowiedzieć się o niesamowitej 
historii tego miejsca. Wycieczki oprowa-
dzane są w czterech językach: polskim, 
angielskim, rosyjskim i niemieckim. Szcze-
gółowe informacje znajdują się na stronach: 
www.teatrszekspirowski.pl, www.shakespe-
aretheatre.eu oraz www.festiwalszekspirow-
ski.pl i www.shakespearefestival.pl.
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KINA NEPTUN JUŻ NIE MA. ALE JESZCZE NIEDAWNO 
BYŁO. NA BUDYNKU PRZY DŁUGIM TARGU W GDAŃSKU 
WISI JESZCZE SZYLD. SYLWESTER CISZEK PO 
RAZ PIERWSZY WYBRAŁ SIĘ TAM Z APARATEM 
W 2012 ROKU. PO RAZ DRUGI I OSTATNI – W 2015, 
JUŻ PO ZAMKNIĘCIU LEGENDARNEGO KINA.

TEKST I ZDJĘCIA Sylwester Ciszek

EPITAFIUM 
DLA 
NEPTUNA

M I E J S C A  /  P L A C E S
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D zwoni telefon: „Cześć Sylwester, 
mogę cię wpuścić na zaplecze Nep-
tuna, weź aparat, pstrykniesz kilka 

zdjęć podczas festiwalu”. Tak jak usłysza-
łem, tak zrobiłem. Był to rok 2012, gdzie 
jako „pełnoprofesjonalny amator”, posia-
dający tylko jedna lampę i obiektyw, poje-
chałem do Gdańska.

Kino Neptun, niegdyś zwane Leningra-
dem, było swojego czasu najnowocześniej-
szym i największym kinem w Polsce. Pozna-
łem tam pana Janusza, kinooperatora. Pan 
Janusz, niepozorny i skromny, od ponad 
trzydziestu lat wykonywał zawód, który już 

2012

praktycznie nie istnieje. Przez ponad 10 ostat-
nich lat puszczał filmy w Neptunie. Spytałem, 
czy mogę zrobić mu kilka zdjęć podczas pracy. 
Opublikowałem je później na blogu.

Przewijamy taśmę. Jest rok 2015… Te-
mat ożywa na nowo – Kino Neptun zostaje 
zamknięte. Umawiam się na spotkanie 
z panem Januszem niedługo potem. Opo-
wiada mi o kinie i swojej pracy. Towarzyszy 
mu jego kolega, pan Jan, również kinoope-
rator. Mówią, że dziś nie robi się już takich 
filmów jak kiedyś, a filmy cyfrowe to zło. 
Lubią swoją pracę, ale rynek nie ma już dla 
nich miejsca. Pan Janusz poszuka innego 
zajęcia, pan Jan przechodzi na emeryturę.

Zapytani o najmilszy moment w pracy 
wspominają seanse ze „Shrekiem”. Pełne 
sale, dużo śmiechu...

Ostatnie filmy w  Neptunie grali dla 
kilku osób.

M I E J S C A  /  P L A C E S
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PRZEWIJAMY TAŚMĘ. JEST ROK 
2015… TEMAT OŻYWA NA NOWO – 
KINO NEPTUN ZOSTAJE ZAMKNIĘTE. 
UMAWIAM SIĘ NA SPOTKANIE Z PANEM 
JANUSZEM NIEDŁUGO POTEM. 
OPOWIADA MI O KINIE I SWOJEJ PRACY.

2015 EN

EPITAPH IN MEMORY OF NEPTUN

GDANSK NO LONGER HAS ITS NEPTUN 
CINEMA. BUT IT HAD UNTIL QUITE RE-
CENTLY. ITS SIGN IS STILL HANGING ON 
THE BUILDING ON THE STREET OF DŁUGI 
TARG. THE FIRST TIME SYLWESTER 
CISZEK WENT THERE WITH HIS CAMERA 
WAS IN 2012. THE SECOND AND THE LAST 
TIME WAS IN 2015, ALREADY AFTER THE 
LEGENDARY CINEMA WAS CLOSED.

My phone rang. “Hi Sylwester, I can let you 
into the back rooms of Neptun. Take your 
camera, you’ll snap some photos during the 
festival.” I did what I was told. It was 2012 
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2015

when I went to Gdansk as a “fully profession-
al amateur” with only one flash and lens.

Neptun Cinema, which was formerly 
called Leningrad, was once the most mod-
ern and the biggest cinema in Poland. This 
is where I met Janusz, a projectionist. Mod-
est and inconspicuous, Janusz was working 
in a profession that has practically already 
disappeared for more than thirty years. 

He was screening films in Neptun for over 10 
years. I  asked if I  could take several photo-
graphs of him at work. I later published them 
on my blog.

Let’s wind the tape on. It is 2015... The topic is 
once again alive. Neptun Cinema is being closed. 
I arrange a meeting with Janusz soon afterwards. 
He tells me about his cinema and his job. He’s ac-
companied by his friend, Jan, who’s a projection-
ist too. They say that no one makes such films as 
in the past any more and that digital movies are 
bad. They like their job, but there is no longer any 
place for them on the market. Janusz will look for 
something else to do, and Jan is retiring.

When asked about the most pleasant mo-
ments at work, they mention Shrek screenings. 
A full house and peals of laughter each time...

The last films they screened in Neptun were 
for several people.

M I E J S C A  /  P L A C E S
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ŁUKASZ CEGŁOWSKI – skromny i twórczy 
umysł w jednym. Rzetelny i kochający proste 
rozwiązania. W jego kuchni panuje spokój i nie-
bywały porządek. Rodzynek w tym dziwnym 
świecie gastro.

Gdzie jadasz na mieście? Są miejsca, które 
są według ciebie godne polecenia?
Jeśli chodzi o jedzenie na wyższym pozio-
mie to polecam restaurację Sztuczka. Jest 
tam jedzenie, które zaspokaja całkowicie 
moje potrzeby jako kucharza, a to raczej 
wygórowany poziom. Jest proste, smaczne, 
uczciwe. Widać, że kucharze, którzy tam 
gotują, umieją to robić z wiedzą i pasją. 
Poza tym lubię jadać w prostych barach, 
karczmach, gdzie jest proste wiejskie je-
dzenie. Kaszubskie wiejskie zajazdy karcz-
my – takie domowe jedzenie lubię. Zazwy-
czaj trafiam do takich miejsc jak gdzieś jadę 
w teren. Pytam kogoś gdzie jest jakaś fajna 
miejscówka, gdzie można zjeść jakąś dobry 
posiłek. Często jestem zadowolony.

Dużo jest takich miejsc, gdzie można wpaść 
podczas trasy i rzeczywiście dobrze zjeść?
Tak. Zauważyłem, że od kilku lat jest wybór, 
ludzie chętnie mówią, że są takie miejsca, 
potrafią wymienić, że tam gotuje jakaś fajna 
pani, a tam mają świetną zupę. Pojawiają się 
lokalne legendy. Najlepszym drogowskazem 
będzie opinia innych ludzi, a nie płatna rekla-
ma. Czasami to jedzenie jest nieco droższe niż 
gdzie indziej, ale warte swojej ceny, bo czuć, że 
jest przygotowywane z dobrych produktów, 
po prostu uczciwie. Gotują tam tak jak dla 
swoich gości w domu.

Najbardziej ekstremalne doświadczenie 
w branży gastronomicznej?
Kiedy pierwszy raz pojechałem do francu-
skiej restauracji po dwóch tygodniach wrzu-
cili mnie na sekcję ciepłych przystawek. 
Cała załoga kuchni i sali to byli Francuzi. 
Byłem już oswojony z nową kuchnią i kartą, 
mogłem pracować samodzielnie. Szef czuł, 
że jestem przygotowany, a ja byłem bardzo 
zestresowany, produkty były bardzo trud-
ne. Codziennie świeże dostawy i żmudne 
przygotowania do serwisu kolacyjnego, 
w całej kuchni była tylko jedna zamrażarka 
na lody i sorbety. Na mojej sekcji ciepłych 
przystawek były piersi gołębie, foie gras, 
ży we homary i małże św. Jakuba, które 
ciężko się wyciągało z muszli. Większość 
trzeba było robić a'la minute, od ręki. Czu-
łem się, jakbym miał zaraz odjechać. Było 
bardzo gorąco, pot lał się po całym ciele. 
Dali mi szprycera na rozluźnienie, zrobili 
mi jakieś białe wino z wodą gazowaną i cy-
tryną. To było niesamowite, napięcie ro-
sło stopniowo bo rezerwacje były przyjmo-

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 Mat. Prasowe

WINO, SER, 
        TOWARZYSZ
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wane na godziny sekwencyjnie, a nie kilka 
stolików naraz, bony wychodziły, szef czytał 
po francusku, a ja połowy nie rozumiałem, 
podchodziłem do tablicy i czytałem. Bony 
się powielały, przestawałem panować, bo 
stres przeszkadzał. Parzyłem się, bo mia-
łem tam takie małe patelnie żeliwne, które 
się długo nagrzewały, ale jak się nagrzały 
to były bardzo gorące. To było ekstremum, 
adrenalina i jazda… Produkty czekały na 
małych tacach, rozgrzewanie patelni, pod-
lewanie, deglasowanie, dodatki precyzyjnie 
pokrojone w osobnych małych rondelkach 
i serwis. Za każdym razem przychodził szef 
albo zastępca i sprawdzał. Jak przekroiłem 
pierś gołębia to zaglądali czy jest idealnie. 
Drżały mi ręce jak uczestnikom programu 
„Top Chef”, oczy miałem nabrzmiałe i prze-
krwione. Nie zapomnę tego. To był na doda-
tek serwis w piątek i sobotę, dwa najgorętsze 
dni, bo w niedzielę mieliśmy zamknięte. 
Na szczęście sprawdziłem się. Potem już 
wszystko ze mnie zeszło. Podobnie czułem 
się chyba na swojej ceremonii ślubnej, kiedy 
zaraz po przysiędze zszedł ze mnie ten cały 
stres. Mnie się wydawało, że na sekcję przej-
dę po jakichś dwóch, trzech miesiącach i to 
jako drugi kucharz, a  byłem sam jako chef 
de partie i miałem do pomocy tylko młode-
go chłopaka, który mi obierał, kroił i otwie-
rał przegrzebki. Nic więcej. Sam pilnowałem 
wszystkiego. Musiałem wiedzieć, w którym 

mocno się wysmażyło, to musiałbym robić 
to od początku. Takie dni się pamięta, ale 
z uśmiechem, bo to było jednak przyjemne.

Jak twoje ego?
Ja jestem raczej skromny i  wycofany, nie 
lubię się wychylać przed szereg. Taki mam 
charakter.

Nasza wizyta cię peszy?
Trochę tak. Gdybyśmy siedzieli przy piw-
ku, ognisko… to byłoby inaczej. Jestem 
nieśmiały, a poza tym takie miałem wzorce 
w postaci szefów kuchni. Pokora i skrom-
ność. Zawsze powtarzali mi: „rób swoje, 
pracuj i gotuj dobrze i szanuj gości, a za ja-
kiś czas będą cię oceniali lepiej niż sam byś 
się ocenił”. Czyli cały PR, otoczka powinna 
być na dalszym planie i zawsze iść za tym 
co robisz, a nie odwrotnie. Trzeba budować 
karierę i swój bagaż doświadczeń od środka 
– poprzez rzetelną pracę. 

Robienie dobrej roboty zamiast robienia 
wrażenia.
O właśnie. Staram się, a na razie skupiam się 
na etapie budowania doświadczenia.

Jaką osobę żywą lub martwą chciałbyś 
zaprosić na kolację?
Jana Pawła II. Chciałbym go poznać osobi-
ście, ugotować coś dla niego, usiąść i zjeść 
z nim raz podwieczorek czy kolacyjkę.

Wymarzony ostatni posiłek?
Dobre wino, dobry ser. I do tego dobry to-
warzysz.

JESTEM NIEŚMIAŁY, A POZA TYM TAKIE 
MIAŁEM WZORCE W POSTACI SZEFÓW KUCHNI. 
POKORA I SKROMNOŚĆ. ZAWSZE POWTARZALI 
MI: „RÓB SWOJE, PRACUJ I GOTUJ DOBRZE 
I SZANUJ GOŚCI, A ZA JAKIŚ CZAS BĘDĄ CIĘ 
OCENIALI LEPIEJ NIŻ SAM BYŚ SIĘ OCENIŁ”.

momencie smażyć to i to, żeby zgrać trzy za-
mówienia – homara, foie gras i pierś gołębia. 
To były trzy rzeczy, które wymagały innego 
czasu przyrządzenia. Przy takich delikat-
nych produktach na rozgrzanej żeliwnej pa-
telni to nawet sekundy za długo były nie do 
przyjęcia. Jeśli coś by przeleciało, czyli za 
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WINE, CHEESE, COMPANION

IF YOU DON’T WORK IN THE CATERING 
BUSINESS BUT HAVE SEEN SEVERAL TV 
PROGRAMMES ABOUT COOKING AND THINK 
YOU KNOW EVERYTHING ABOUT THE IN-
DUSTRY, WE CAN ASSURE YOU THAT YOU 
ACTUALLY DON’T KNOW ANYTHING AT ALL. 
FORTUNATELY, NOTHING CAN HIDE FROM 
US. FUMENTI CULINARY ACADEMY AND 
LIVE&TRAVEL TOGETHER REVEAL THE NA-
KED TRUTH ABOUT COOKING.

ŁUKASZ CEGŁOWSKI – a modest and at the 
same time creative mind. Reliable and in love 
with simple solutions. His kitchen is governed 
by peace and exceptional order. A plum in this 
strange gastronomy world.

Where do you dine out? Are there any plac-
es you could recommend?
As far as superior-quality food is concerned, 
I  would recommend the restaurant Sz-
tuczka. It offers food that fulfils my needs as 
a cook completely, and I set rather high stan-
dards. It’s simple, tasty and decent. You can 
see that those who cook there can do it and 
do it with knowledge and passion. Besides, 
I like to eat in simple restaurants and inns 
that offer simple, rustic food. Kashubian, 
country inns and taverns – I like their home-
made dishes. I usually find such places when 
I go somewhere. I ask people about nice 
places where I could have something good 
to eat. And I am often satisfied.

Are there many similar places one can 
visit to eat something really good when 
travelling?
Yes. I noticed that we’ve had a large selection 
of such places for several years. People often 
talk about such restaurants, they’re able to tell 
you that there is a nice lady cooking here or 
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a tasty soup there. Local legends appear. It is 
people’s opinions, not paid adverts that are the 
best signposts. This food is sometimes more 
expensive than elsewhere but worth its price 
because you can feel that it’s decent and pre-
pared from good ingredients. They cook like 
for their guests at home.

The most extreme experience in the ca-
tering industry?
When I first went to a French restaurant, they 
moved me to the hot starters’ section after two 
weeks. The whole crew from the kitchen and 
the room was French. I was already used to 
the new kitchen and the menu so I could work 
alone. My boss felt that I was ready, while I was 
very nervous and the products – very diffi-
cult. Everyday fresh supplies and painstaking 
preparations for dinner service, and there was 
only one freezer for ice-cream and sorbets in 
the whole kitchen. My hot starters’ section in-
cluded pigeon breasts, foie gras, living lobsters 
and scallops. With the latter, it was difficult to 
take them out of the shells. Most starters had 
to be done à la minute, on the spot. I felt as if 
I was about to collapse. It was very hot, sweat 
was pouring over my whole body. They gave 
me a bit of spritzer to relax, they’d made some 
white wine with sparkling water and lemon. 
It was amazing, tension was building up grad-
ually because reservations were accepted for 
specific hours sequentially, not several tables 
at the same time, orders were issued, my boss 
was reading in French, and I couldn’t under-
stand a half of what he was saying, I was ap-
proaching the board and reading on my own. 
The orders were recurring, I was losing con-
trol because of the stress. I would get burned 
because I had those small cast-iron pans that 
heated up slowly but when they finally did, 
they were very hot. It was extreme, adrenalin, 
a trip… Products were waiting on small trays, 
heating the pans up, basting, deglazing, sup-
plements neatly cut in separate saucepans and 
service. The boss or his assistant was coming 

every time to check everything. When I cut 
a pigeon breast, they looked inside to see if 
it was perfect. My hands were shaking like 
in some TV cooking show, I had swollen and 
bloodshot eyes. I’ll never forget it. On top of all 
that, it was Friday and Saturday, two most busy 
days of the week because we closed on Sun-
days. But I fortunately passed the test. Then 
I felt relieved. I guess it was a similar feeling to 
the one from my wedding ceremony, when the 
whole stress left me after the marriage vows. 
I thought that I would move to the section after 
two or three months and that I’d become the 
second cook, and I became the chef de partie 
and had only one young boy to help me. He 
peeled, cut and opened scallops for me, noth-
ing else. I had to watch over everything alone. 
I had to know at which moment I was to fry 
this and that to synchronize three orders – for 
lobster, foie gras and pigeon breast. They were 
three things that demanded different prepa-
ration time. With such delicate products, 
keeping them on the hot iron-cast pan even 
seconds longer than necessary would be unac-
ceptable. If something burnt, I’d have to start 
from the beginning. You remember such days 
but think about them with a smile because, af-
ter all, it was pleasant.

How’s your ego?
I’m rather modest and withdrawn because 
I don’t like to step ahead of the crowd. I have 
such a character.

Are you discomfited by our visit?
Yes, to some extent. If we were sitting by the 
fire with beer… it would be different. I’m shy, 
and besides, my head chefs set such standards. 
Humility and modesty. They always told me, 
“do your job, work and cook well and respect 
your guests because soon they will judge you 
better than you would judge yourself”. So the 
whole PR and things like that should stay in 
the background and always follow what you 
do, not the other way round. You have to build 
your career and experience from the inside: 
through honest work

Doing a good job instead of making an 
impression.
Exactly. I keep trying. For the time being, I fo-
cus on gaining experience.

What person, either living or dead, would 
you like to invite for dinner?
Pope John Paul II. I’d like to meet him in per-
son, cook something for him, sit down and 
have tea or dinner with him.

Your last dream meal?
Good wine, good cheese. Plus a good com-
panion.
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SŁUCHY NIOSĄ, ŻE ZA ROK ŚWIATOWE TRENDY 

KULINARNE ZDOMINUJE KUCHNIA POŁUDNIOWEJ 

AMERYKI. NIE DZIWIĘ SIĘ. PRZECIEŻ TYLE 

TAM KOLORÓW, NIESAMOWITYCH STRUKTUR 

I SKŁADNIKÓW, KTÓRE KARMIĄ DE FACTO CAŁY ŚWIAT.

WŁAŚCIWY 
KIERUNEK 
KULINARNY

ZDJĘCIA Sylwester Ciszek
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Codziennie gotuje ambitny posiłek 
dla bliskich. Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, podróżując u boku 
Roberta Makłowicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc zakazanych 
dla zwykłego śmiertelnika. Chwile 
spędzone w tych ogrodach 
rozkoszy kulinarnych zawsze nosi 
w pamięci. Kulinarny obieżyświat 
i poszukiwacz intensywnych smaków. 
Współzałożyciel Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku.

TEKST 

KAMIL 
SADKOWSKI

o piękna i niosąca słońce kuchnia, ale 
chciałbym poruszyć temat cytrusów. 
Temat niekoniecznie związany z tym 

regionem, ale warty uwagi. Cytrusy w ceviche 
to podstawa. Na chwilę pojawią się czarne 
chmury, ale po nocy zawsze jest dzień.

Cytrusy to temat na naszych stołach po-
wszechny. Natomiast wiedza na temat ich 
transportu i przechowywania jest nikła. 
Przede wszystkim ży wotność cytrusów 

T

w zależności od pochodzenie waha się od 
dwóch tygodni do ośmiu miesięcy. Sam by-
łem zaskoczony, ale informacje mam z do-
brego źródła. Warto szukać ekologicznych, 
nie są zbyt piękne, mają plamy i dziwne 
kształty, ale to dużo lepsze niż karmione 
pestycydami piękne i  identyczne jeden 
do jednego owoce. Najlepsze są z Hiszpa-
nii, Grecji czy Włoch, rzadziej pojawiają 
się z Turcji i Izraela. Unikać należy Ame-
ryki Południowej, to po prostu nafaszero-
wane do granic możliwości niby owoce, 
które od momentu zerwania potrafią wy-
trzymać osiem miesięcy. Ale jednocześnie 
limonki, które się pojawią w przepisie, naj-
lepsze są z Brazylii czy Gwatemali. Nieco 
gorsze z Meksyku.

Pamiętajcie o kilku sztandarowych za-
sadach. Przede wszystkim o odwróconym 
kalendarzu – kiedy u nas zima wtedy cy-
trusy są najlepsze. Jak już kupicie ogólnie 
dostępne to zawsze należy je umyć, a najle-
piej sparzyć. Wtedy pojawi się biały osad, 
ale to dobrze. Jest duża szansa, że są jak po 
zerwaniu z drzewa, czyli bez wosku i tajem-
niczego środka o nazwie Imazalil.

Wracamy z apteki do kuchni. Rozkocha-
ny jestem w ceviche, banalnej wersji ryby 
morskiej marynowanej w soku z limonki. 
Tak właściwie to można powiedzieć, że ryba 
„gotuje się na zimno” w soku. Dobrą rybę mu-
simy pokroić w plastry lub kawałki podobnej 
wielkości, potem skrapiamy sokiem z limon-
ki. Przerabiałem nawet z krewetkami, cudo 
w gębie. Odstawiamy na kilka godzin do 
lodówki, co jakiś czas mieszamy. Sok z kwa-
śnej limonki zabija wszystkie niepożądane 
mikroorganizmy, białko ryby ścina się jak 
pod wpływem obróbki termicznej. To znak, 
że jest już prawie gotowe. Pamiętajcie, że jak 
za długo poleży w soku, to niektóre kawałki 
ryb mogą się rozsypać. Ja generalnie nie wy-
trzymuję nawet godziny i przechodzę do ko-
lejnego etapu przygotowania.

Odsączamy rybę z  soku i  teraz koń-
czymy proste i pyszne ceviche. Robimy 
marynatę, dla bardziej złożonego smaku 
wyciskamy sok z limonki, grejpfruta i po-
marańczy. Dodajemy oliwę extra virgin, 
posiekaną kolendrę i czerwoną cebulę po-
krojoną w pióra lub kostkę. Chili kroimy 
w plasterki lub kostkę, ale zabierzcie się za 
ostrą, taką z przytupem. Mieszamy delikat-
nie wszystkie składniki, doprawiamy solą 

PAMIĘTAJCIE O KILKU 
SZTANDAROWYCH 
ZASADACH. PRZEDE 
WSZYSTKIM 
O ODWRÓCONYM 
KALENDARZU – KIEDY 
U NAS ZIMA WTEDY 
CYTRUSY SĄ NAJLEPSZE.



EN

RIGHT CULINARY DIRECTION

RUMOUR HAS IT THAT IN ONE YEAR’S 
TIME WORLD CULINARY TRENDS WILL 
BE DOMINATED BY SOUTH AMERICAN 
CUISINE. AND NO WONDER. AFTER ALL, 
IT’S FULL OF COLOURS AND AMAZING 
STRUCTURES AND INGREDIENTS, WHICH 
ACTUALLY FEED THE WHOLE WORLD.

It is beautiful and sun-filled cuisine, but 
I would like to touch upon the subject of citrus 
fruit. A subject that is not necessarily con-
nected with this region but worth some atten-
tion. Citrus fruit in ceviche are a must. And 
now heavy clouds will gather for a moment, 
but after night comes day.

Citrus fruit are a common thing on Polish 
tables. But we rarely know anything about 
their transport and storage. First of all, their 
expiry date varies depending on their origin: 
from two weeks to eight months. I was sur-
prised myself but have the information from 
a reliable source. It is worth looking for eco-
logical fruit. They’re not particularly beauti-
ful, have stains and strange shapes but are 
much better than beautiful fruit fed with pes-
ticides that resemble each other very much. 
The best citrus fruit are from Spain, Greece 
or Italy, sometimes from Turkey or Israel. You 
should avoid South America because its fruit 
are stuffed full of chemicals and can survive 
as much as eight months after they’re picked. 
But at the same time the best limes, which 
appear in the recipe, are from Brazil or Gua-
temala. A bit worse limes come from Mexico.
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RYBY WEŹCIE TAKIE, 
JAKIE MACIE POD 

RĘKĄ – WAŻNA JEST 
NATURALNIE ŚWIEŻOŚĆ. 

SWOBODNIE MOŻECIE 
CAŁOŚĆ ZMIESZAĆ 

Z KREWETKAMI CZY 
MAŁŻAMI ŚW. JAKUBA. 
PO PROSTU ZABAWCIE 

SIĘ W CEVICHE.

morską i gotowe. W tej najprostszej wer-
sji kocham ceviche najbardziej.

Tak oczywiście, możecie trochę bardziej 
zamieszać, dodać posiekany czosnek, seler 
naciowy, ogórka czy pomidory lub awokado. 
Melon czy mango to też dobry kierunek.

Ryby weźcie takie, jakie macie pod ręką 
– ważna jest naturalnie świeżość. Swobod-
nie możecie całość zmieszać z krewetkami 
czy małżami św. Jakuba. Po prostu zabaw-
cie się w ceviche.

Nie raz uratuję wam tyłek przed najaz-
dem gości. Pamiętajcie, że właściwy kieru-
nek kulinarny to Ameryka Południowa.





Remember about several major rules. 
Firstly, remember about the reversed cal-
endar. We can buy the best citrus fruit when 
we there’s winter here. And if you buy wide-
ly available fruit, you always have to wash or 
even scald them. They’ll become covered 
with a white coating, but it’s good. It’s highly 
likely that you’ll get fruit just as they are after 
picked from the tree, that is without wax and 
the mysteriously called Enilconazole.

Let’s move from the pharmacy back to 
the kitchen. I’m in love with ceviche, a simply 
served sea fish cured in lime juice. We could 
actually say that the fish “cooks cold” in juice. 
Cut good fish into slices or pieces of similar 
size and sprinkle them with lime juice. I tried 
shrimps too, they taste heavenly. Put away 
to the fridge for several hours and mix from 
time to time. The sour lime juice kills all un-
desirable microorganisms, and fish protein 
curdles like during thermal processing. It’s 
a sign that ceviche is almost ready. Remem-
ber that if it is kept in the juice for too long, 
some fish pieces can start falling apart. I gen-
erally can’t wait more than an hour and move 
to the next preparation stage.

Drain the fish off the juice and finish 
your simple and delicious ceviche. Prepare 
the marinade. For improved taste, squeeze 

a lime, a grapefruit and an orange. Add ex-
tra-virgin olive oil, chopped coriander and 
chopped red onion. Cut a chili pepper into 
slices or cubes but take a really, really hot 
one. Mix all the ingredients carefully, flavour 
with sea salt, and it’s ready. This simple ver-
sion of ceviche is the one I love most.

Yes, of course, you can cause a  bit of 
a stir and add garlic, celery, cucumber, to-

matoes or avocado. A melon or mango is 
a good idea too.

Take any fish you have; what counts is 
obviously freshness. You can freely mix it 
with shrimps or scallops. Simply play with 
ceviche.

It will save you during a guest invasion 
many times. Remember that South America 
is the right culinary direction.
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OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

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

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników
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ARCYDZIEŁA 
A’ DESIGN AWARDS  

W TYM MIESIĄCU PRZEDSTAWIAMY NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA 
WPISUJĄCE SIĘ W NOWOCZESNY, MIEJSKI KRAJOBRAZ SPOŁECZEŃSTW 
AZJATYCKICH. JEDNYM Z NICH JEST HOTEL W BLISKOWSCHODNIM 
MIEŚCIE AD-DAUHA W KATARZE, A DRUGIM – PROJEKT 
WNĘTRZA CENTRUM ROZRYWKI W KANTONIE W CHINACH.
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W DOHA
AUTORZY: MZ ARCHITECTS

Al Jaidah Group zleciła MZ Architects zapro-
jektowanie pierwszego na Bliskim Wscho-
dzie, specjalnego hotelu dla sieci „W” zarzą-
dzanego przez Starwood. Jako lokalizację 
hotelu wybrano Ad-Dauhę ze względu na wy-
jątkowo nowatorską atmosferę miasta. „W” 
to międzynarodowa sieć hoteli typu boutique 
pochodząca z Nowego Jorku, która obecnie 
zrzesza ponad pięćdziesiąt hoteli na całym 
świecie. Hotel w Ad-Dausze położony jest nad 
Morzem Arabskim i otoczony wznoszącymi 
się nieopodal pustynnymi wydmami. Dzięki 
wyjątkowej architekturze obiekt wyróżnia 
się na tle innych budynków w dzielnicy Za-
chodniej Zatoki. Ekspresyjnie wyrzeźbiona bryła 
odpowiada wizji klienta, szukającego nie-
zależnej, przyciągającej wzrok struktury.

DE KANG CLUB
AUTOR: YONG CAI HUANG

De kang Club to centrum rozrywki i SPA po-
łożone w chińskim Kantonie. Jego powierzch-
nia wynosi 2000 metrów kwadratowych, 

a centrum stworzono głównie dla miejsco-
wych pracowników biurowych. Inspiracją dla 
projektu było przede wszystkim malarstwo 
pejzażowe chińskiej dynastii Tang. Ze wzglę-
du na gwałtowne procesy urbanizacyjne 
zachodzące w Chinach projekt musiał odpo-
wiadać oczekiwaniom nowoczesnego, miej-
skiego stylu życia. To przełożyło się na zasto-
sowane materiały: tłoczona stal nierdzewna, 
czarne lustro, panele dekoracyjne, matowa 
stal nierdzewna i marmurowe dodatki. Stal 
i marmur tworzą trójkątne powierzchnie, któ-
re łączą w sobie tradycyjne podejście do archi-
tektury z nowoczesnymi technikami.
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A' DESIGN AWARD MASTERPIECES

THIS ISSUE OF A' DESIGN MASTERPIECES 
SHOWS MODERN, CUTTING-EDGE SOLU-
TIONS WHICH BUILD A HIGHLY MODERN UR-
BAN LANDSCAPE IN THE SOCIETIES OF ASIA. 
ONE BEING A HOTEL IN THE MIDDLE EAST 
CITY OF DOHA, QATAR, THE OTHER – AN 
INTERIOR DESIGN OF AN ENTERTAINMENT 
CENTRE IN GUANGZOU, CHINA.

W DOHA
BY MZ ARCHITECTS

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

TEKST

DR ONUR 
COBANLI

DE KANG CLUB
BY YONG CAI HUANG

This SPA and entertainment centre is located 
in Guangzou, China. It covers 2000 square 
meters and is destined mainly for the urban 
white-collar workers. Its main inspiration was 
the Chinese Tang Dynasty landscape painting. 
Due to the rapid urbanization process in China, 
the project needed to respond to the demands 
of modern city lifestyle. This had its reflection 
in used materials: embossed stainless steel, 
black mirror, decorative panels, matt stainless 
steel and marble details. The steel and marble 
form triangular faces which mix the ancient ap-
proach with modern techniques.
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DUŻO DÉCO 
W W IELK I M 
JA BŁKU
TRZY IKONICZNE BUDOWLE NOWEGO JORKU 
REPREZENTUJĄ JEDEN STYL. DO TEGO DWIE Z NICH 
TO SŁYNNE DRAPACZE CHMUR I ZARAZEM CZOŁOWE 
WIZYTÓWKI OWEGO KIERUNKU. OTO ART DÉCO 
W WERSJI NOWOJORSKIEJ, A WIĘC GŁÓWNIE MAXI.

ztuka, a szerzej kultura, to w znacz-
nym uproszczeniu przetaczające 
się przeciwstawne fale – wzajemne 

zaprzeczenia. Wystarczy porównać styl 
romański z gotykiem, czy renesans z ba-
rokiem. Jednak gdy zestawimy swobodę, 
giętkość, roślinność, asymetrię itp. secesji 
z geometrycznym, prostym, symetrycznym 
i zawsze eleganckim jej następcą, trud-
no o dobitniejszy dowód, że nowe neguje 
(przynajmniej po części) stare.

Art déco, bo tak ten styl po latach na-
zwano, był pierwszym stylem ogólnoświa-
towym. Dotarł on na wszystkie kontynen-
ty nawet w swej najokazalszej, bo archi-
tektonicznej formie. Przykłady do dziś 
stoją od Bombaju po Buenos Aires i od Ha-
wany po Sydney. Owo rozprzestrzenienie 
wynikało silnego związku z przemysłem 
i modernizacją, a potem globalizacją, któ-
rej druga fala zakończyła się zaledwie parę 
lat po zmierzchu art déco.

To że styl ten przyjmował się pod każdą 
szerokością geograficzną, było po części 
pokłosiem inspiracji kulturami z wielu re-
jonów świata. Sięgnięto m.in. po dziedzic-
two starożytnego Egiptu, Mezopotamii, 
Mezoameryki, ale i Azji i Oceanii. Używa-
no go nie tylko w sztuce, ale i wzornictwie 
przemysłowym, którego ranga znacznie 
wtedy wzrosła. Dlatego powstały artde-
cowskie – lub z mocnymi wpływami – nie 
tylko meble czy plakaty, ale stroje kobiece 
i biżuteria, sprzęty domowe od lamp poprzez 
naczynia i popielniczki na samochodach, po-
ciągach a nawet samolotach i statkach skoń-
czywszy. Co do tych ostatnich, to jednym 
z bardziej znanych był zbudowany w Holan-
dii Nieuw Amsterdam, czyli po prostu Nowy 
Amsterdam. Taką nazwę nosił pierwotnie 
Nowy Jork, tam ów statek pływał z Rotterda-
mu. Artdecowski był nie tylko z zewnątrz, 
ale i w swym wystroju (nawiasem mówiąc 
polskie dumy transatlantyckie: MS Batory 
i bliźniaczy MS Piłsudski też wykończono 
i umeblowano w tym stylu). Nic dziwnego, 
że o  tym transatlantyku mówiono „naj-
ładniejszy statek Holandii”. Zwodowany 
w 1937 roku zakończył żywot w 1973. Wśród 
pomysłów jego wykorzystania po służbie 
było założenie w nim luksusowego… domu 
publicznego! Wróćmy jednak na ląd, ale 
francuski.

Art déco na dobre zaczęło się od pary-
skiej Międzynarodowej Wystawy Sztuki 
Dekoracyjnych i Przemysłu Współczesnego 
z końca 1925 roku. Oficjalnie USA nie bra-
ły w niej udziału, ale Amerykanie, w tym 
twórcy, artyści i projektanci odwiedzali ją, 
a eksponaty trafiły za ocean. Przybywali 
tam także Europejczycy tworzący w no-
wym kierunku, którzy liczyli że na ziemi 
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obiecanej będą mieli możliwość szerszego 
rozwinięcia skrzydeł. Jednym z nich był 
metaloplastyk Edgar Brand, który zaczy-
nał i to ze sporymi sukcesami, od budowa-
nia… dział. Na potrzeby cywilne tworzył 
najpierw w stylu secesji, jednak jak wielu 
innych przeszedł na art déco. Brand po-
łączył tradycyjne metody kowalskie z no-
wymi technologiami, takimi jak zastoso-
wanie młotów mechanicznych i spawania. 
Między innymi dzięki temu stworzył zu-
pełnie nową estetykę w wykorzystywaniu 
metalu. Wyspecjalizował się w zasłonach 
do kominków i  ich osprzęcie oraz lam-
pach, robił także bramy wejściowe i drzwi 
do wind, osłony na grzejniki itp. Zajmo-
wał się również zdobieniami budynków. 
W tym zakresie jednym z najważniejszych 
jego dzieł jest nowojorski Madison-Bel-
mont Building, który jednak zasadniczo 
powstał w innym stylu. Już nad jego wej-
ściem możemy podziwiać znany motyw 
brandowski – fontannę (innymi były węże 

ART DÉCO, BO TAK TEN STYL PO 
LATACH NAZWANO, BYŁ PIERWSZYM 
STYLEM OGÓLNOŚWIATOWYM. DOTARŁ 
ON NA WSZYSTKIE KONTYNENTY 
NAWET W SWEJ NAJOKAZALSZEJ, 
BO ARCHITEKTONICZNEJ, FORMIE.

i sowy). À propos Branda i Nowego Jorku 
trzeba dodać, że miał w tym mieście wła-
sną galerię.

Madison-Belmont powstał w latach 1924-
25. Niewiele później wzniesiono już w cało-
ści w stylu art déco Chrysler Building (1928-
1930) i Empire State Building (1929-31; do 
1970 roku najwyższy budynek świata). Oba 
od początku pełniły funkcje biurowców. 
W Nowym Jorku, nawet na samym Manhat-
tanie znajdziemy także artdecowskie bu-
dynki mające przeróżne inne przeznaczenia 
jak mieszkalne i przemysłowe; jest również 
poczta, szpital, szkoła, bank, restauracja 
typu diner, sala koncertowa, są kina i te-
atry, a nawet kościół, łaźnia i… więzienie! 
No i park. Brakuje chyba tylko biblioteki, tę 
znajdziemy na Brooklynie (wielka Brooklyn 
Public Library). Najpełniej bogactwo to pre-
zentuje strona internetowa Art Deco Socie-
ty of New York: (artdeco.org). Analogiczne 
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organizacje znajdziemy w innych amery-
kańskich miastach lub stanach. 

Wspomniałem na początku o  trzech 
ikonicznych budynkach powstałych w sty-
lu art déco. Tym trzecim jest Rockefeller 
Center. Zdanie to nie jest w pełni prawdziwe 
z dwóch względów. Po pierwsze jest to kom-
pleks aż 18 budynków, 14 z nich wybudowa-
no w latach 30-tych – są one artdecowskie, 
reszta (z 60- i 70-tych) już nie. W skład tego 
wówczas – cytuję – „największego prywat-
nego projektu budowlanego, jakiego stwo-

rzenie podjęto w czasach współczesnych” 
wchodzi Radio City Music Hall, gdzie odby-
wają się m.in. koncerty przedstawienia oraz 
najwyższy i zarazem także z tego względu 
najważniejszy budynek Rockefeller Center 
– GE Building (kiedyś zwany RCA Building). 
To przed nim, w centralnym miejscu całego 
kompleksu stoi zimą choinka i działa lodo-
wisko. A skoro tu jesteśmy – w odległości 5 
minut na piechotę położony jest najsłynniej-
szy nowojorski, a może i na świecie, hotel 
Waldorf Astoria.

W 1939 roku oddano do użytku ostatnie 
z planowanych naówczas elementów Roc-
kefeller Center. Tego samego roku odbyła 
się w Nowym Jorku po raz drugi Wystawa 
Światowa nazywana The World of Tomor-
row, czyli Świat Jutra; królowało na niej art 
déco. Był 30 kwietnia. Na inauguracji trans-
mitowanej przez radio i telewizję prezydent 
Roosevelt mówił o przyszłości wolnej od wo-
jen. II wojna światowa zmieniła świat, w któ-
rym także to co projektowano, budowano, 
produkowano było już inne, choć wpływ art 

AMERYKAŃSKIE ART DÉCO 
MIAŁO SWE ORYGINALNE 
CECHY, ZWŁASZCZA WIDOCZNY 
WPŁYW KULTUR MAJÓW 
I AZTEKÓW. I TRWAŁO NIECO 
DŁUŻEJ, BO BYŁO AKTUALNE 
JESZCZE W LATACH 40-TYCH.
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déco był odczuwany. Niemniej naprawdę 
docenione zaczęło być ono od końca lat 60-
tych. Decydujący wpływ miała na to otwarta 
w 1966 roku wystawa retrospektywna tej in-
augurującej z 1925. Wtedy na dobre przyjęła 
się nazwa art déco.

Amerykańskie art déco miało swe ory-
ginalne cechy, zwłaszcza widoczny wpływ 
kultur Majów i Azteków. I trwało nieco dłużej, 
bo było aktualne jeszcze w latach 40-tych 
(pamiętajmy, że terenów Stanów Zjednoczo-
nych wojna właściwie nie dotknęła). W efekcie 
w prawie każdym mieście i niejednym mia-
steczku w USA stoją budynki w tym stylu.

EN

MUCH DECO IN BIG APPLE
THREE ICONIC NEW YORK BUILDINGS REP-
RESENT ONE STYLE. MOREOVER, TWO OF 
THEM ARE FAMOUS SKYSCRAPERS AND 
AT THE SAME TIME TWO OF THE MOST 
CHARACTERISTIC BUILDINGS OF THE CITY. 
HERE IS ART DECO IN ITS NY (THAT IS 
MAINLY MAXI) VERSION.

To put it simply, art, or broadly speaking cul-
ture, consists of rolling, opposing waves, com-
plete contradictions. Compare for instance 
the Romanesque style with the Gothic style 
or the Renaissance with the Baroque. But if 
we were to confront the freedom, flexibility, 
floral patterns, asymmetry etc. found in se-
cession with its geometrical, simple, symmet-
rical and always elegant successor, we would 
see that there is no better proof that the new 
(at least partially) negates the old.

Art Deco, as this is how the style was called 
years later, was the first world-wide style. It 
reached all continents even in its grandest, 
architectural form. Its examples can be found 
everywhere, from Mumbai through Buenos 
Aires and Havana to Sydney. It owes its om-
nipresence to its strong connection with the 
industry and modernization, and later with 
globalization, whose second wave ended only 
several years after the twilight of Art Deco.

The fact that the style caught on in the 
whole world was partially due to inspiration 
found in cultures from various regions. Peo-
ple reached for example for the heritage of 
the ancient Egypt, Mesopotamia and Meso-
america, as well as Asia and Oceania. It was 
used not only in art but also in industrial de-
sign, which grew in high importance in those 
times. This is why we produced Art Deco 
(or partially Art Deco) not only furniture or 
posters but also women’s clothing and jew-
ellery, home equipment (from lamps through 
dishes to ash trays), cars, trains and even 
airplanes and ships. As regards the latter, 

Nieuw Amsterdam (or simply New Amster-
dam), built in the Netherlands, was one of 
the most popular Art Deco ships. This is 
also how New York was initially called, to 
which the liner was sailing from Rotter-
dam. She followed Art Deco not only in 
her outer appearance but also in her decor 
(by the way, Polish transatlantic prides, 
MS Batory and the identical MS Piłsud-
ski, were also finished and furnished in the 
style). So no wonder that the liner was 
called “the most beautiful Dutch ship”. 
Built in 1937, she ended her days in 1973. 
When ideas for her career after her ser-
vice were put forward, someone suggest-
ed that a luxury... brothel be established 
inside. But let us come ashore, to France.

Art Deco truly began from the Interna-
tional Exposition of Modern Industrial and 
Decorative Arts held in Paris towards the 
end of 1925. The USA did not officially take 
part in the event, but Americans, includ-
ing artists, creators and designers, visited 
it, and the exhibits were taken to America. 
Europeans who followed the style and be-
lieved they could have a chance to spread 
their wings on the promised land came 
there too. The ironworker Edgar Brandt 
was one of them. He started (quite suc-
cessfully) from building... cannons. As 
far as his civilian works are concerned, 
he firstly followed secession but changed 
to Art Deco like many others. Brandt com-
bined traditional blacksmith’s methods 
with modern technologies, for example 
with the use of power hammers and welding. 
This is one of the reasons why he created 
a  completely new aesthetic in the use 
of metal. He specialized in lamps and 
fireplace screens and tools, but he also 
created gates and elevator doors, heater 
covers and so on. Brandt was also making 
building decorations, where his most im-
portant works include the New York Mad-
ison-Belmont Building, which was gener-
ally built according to a  different style. 
You can see a fountain, which is a famous 
Brandt’s motif (apart from snakes and 
owls), right above the entrance. Apropos 
of Brandt and New York, it has to be added 
that he had his own gallery in the city.

The Madison-Belmont was built in 
1924-1925. A few years later, two other fa-
mous and this time completely Art Deco 
buildings were built: the Chrysler Building 
(1928-1930) and the Empire State Building 
(1929-31; it was the tallest building in the 
world to 1970). They have both been used 
as office buildings since their begin-
ning. But New York and even Manhattan 
itself are home to other Art Deco build-
ings used for various purposes, includ-

ing residential or industrial ones. There 
is also a post office, a hospital, a school, 
a bank, a diner, a concert hall. There are 
Art Deco theatres and cinemas, and even 
a church, a bath house and... a prison! Plus 
a  park. The only thing that is missing is 
a library, but you can find it in Brooklyn 
(the huge Brooklyn Public Library). This 
richness is best visible on the Art Deco So-
ciety of New York website (artdeco.org). 
You will find similar organizations in oth-
er American cities or states.

At the beginning, I  have mentioned 
three iconic buildings following Art Deco. 
Rockefeller Center is the third one. The 
sentence is not completely true out of two 
reasons. Firstly, it is a complex of 18 build-
ings, 14 of which were built in the 30s in 
the Art Deco style. The rest (built in the 
60s and 70s) were not. Once “the largest 
private building project ever undertaken 
in modern times”, the Center includes Ra-
dio City Music Hall, where concerts and 
performances are held, and the GE Build-
ing, previously called the RCA Building, 
which is the tallest (and this way also the 
most important) building in Rockefeller 
Center. Every winter, there are a Christ-
mas tree and an ice rink placed precisely in 
front of this building, in the central place of 
the whole complex. And since we are here, 
the Waldorf Astoria, which is the most fa-
mous hotel in New York or perhaps even in 
the whole world, is located within a 5-min-
ute walking distance from here.

The last of the then planned elements 
of Rockefeller Center were opened in 
1939. This is also the year when the second 
edition of the international World of To-
morrow exhibition was opened, which fea-
tured mainly Art Deco. It was 30 April. At 
the exhibition opening ceremony, which 
was broadcast on the radio and television, 
President Roosevelt was talking about fu-
ture without wars. World War II changed 
the world; even design and production 
became different, although the influence 
of Art Deco was still visible. Still, it was 
truly appreciated only towards the end of 
the 60s, which was mainly thanks to a ret-
rospective exhibition opened in 1966 that 
celebrated the one from 1925. This is when 
the term Art Deco came to increased use.

The American Art Deco had its orig-
inal features, including the noticeable 
influence of the Maya and Aztec cultures. 
It lasted for a little longer, too, as it was 
present even in the 40s (remember that 
the war had practically no impact on the 
USA territory). As a result, almost every 
city and many towns in the USA can boast 
buildings following the style.
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Od kiedy jest dla ciebie jasne, że moda jest 
tym, czym chcesz się zajmować?
To myślenie wykrystalizowało mi się dopie-
ro w programie, kiedy odniosłem pierwsze 
sukcesy. Teraz dopiero wiem, że to jest moja 
ścieżka życiowa. Przedtem chciałem tego, 
ale obawiałem się, że sobie nie poradzę, że 
to taki niepewny zawód i trzeba naprawdę 
ciężko pracować, żeby odnieść ten sukces. 
Po programie wiem, że to stuprocentowo jest 
to, co chcę robić i tej drogi na pewno już nie 
zmienię.

Miałeś jakieś alternatywne pomysły na 
życie?
Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad 
tym. Przez ostatni rok uczyłem się dużo WOS-
-u, przygotowując się do matury, bo myśla-
łem, że w razie czego pójdę na jakiś społeczny 
kierunek studiów. Zainteresowanie chemią 
i biologią raczej odpadło, więc myślałem nad 
czymś społecznym.

Kiedy zapytano cię, skąd nazwa twojej 
marki Vandis, odpowiedziałeś, że to od 
imienia nielubianej nauczycielki. Chyba 
mocno dała ci się we znaki?
(śmiech) Nie, ona była ogólnie bardzo nie-
lubiana przez klasę, a pomysł wyszedł przez 
zabawę, ktoś po prostu coś palnął i zaczęło 
to ewoluować. Nie przywiązałem wagi do zna-
czenia tej nazwy, po prostu uznałem, że to faj-
nie brzmi, więc tak zostało.

Przez program wszedłeś nagle do świata 
show businessu. Jak oceniasz ten świat?
Trzeba się trzymać odpowiednich osób, 
uważać na to, co się robi, trzeba być jeszcze 
bardziej stanowczym niż się było wcześniej. 
Dostrzegam, że czasem trzeba prosto z mostu 
powiedzieć „nie”. Mimo, że trzeba mieć jakieś 
hamulce i być uprzejmym, to jeśli stanowczo 
nie powiesz „nie, nie chcę takiej propozycji”, 
to nie dadzą ci spokoju. Trzeba być pewnym 
siebie i robić tylko to, na co ma się ochotę, nie 
robić niczego wbrew własnej woli.

Czyli ten image stanowczej osoby, który 
przyjąłeś w Project Runway, to taka forma 
przetrwania?
Tak, przed programem nie mogłem tego tak 
doświadczyć. Wiele osób mówiło mi, że ten 
mój charakter dobrze się sprawdzi w tym biz-
nesie, ale teraz dopiero przekonałem się, że 
taka jest prawda, te osoby miały rację. Trzeba 
mieć bardzo mocny charakter.

Skąd pomysł na kolekcję „Atlantic Rises”?
Cała kolekcja była oparta na idei kobiet-wo-
jowniczek. To miały być różne typy wojowni-
czek przefiltrowane przez pryzmat nowocze-
sności. Wiedziałem, że czegoś tam jeszcze 

MICHAŁ ZIELIŃŚKI, ZWYCIĘZCA 
DRUGIEJ EDYCJI PROJECT 
RUNWAY PREZENTUJE SWOJĄ 
KOLEKCJĘ „ATLANTIC RISES”. 
SPECJALNIE DLA „LIVE&TRAVEL” 
OPOWIEDZIAŁ O PRACY 
MŁODEGO PROJEKTANTA 
I WIDOKACH NA PRZYSZŁOŚĆ.

NIE 
ROBIĆ 
NIC 
WBREW
WŁASNEJ 
WOLI

ZDJĘCIA Edyta BartkiewiczTEKST Sylwia Gutowska
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brakuje, jakiegoś bodźca, który by mnie zain-
spirował. I wtedy gdzieś w książce przewinęło 
mi się słowo „Atlantyda”. Pomyślałem sobie, 
czemu by nie poszperać czegoś na ten temat? 
No i zaczęło się. Przetransportowałem wszyst-
kie swoje „opcje geometryczne”, czyli to, co 
robię na co dzień, mój styl projektowania, 
przez temat Atlantydy. Stąd wziął się też ten 
kolor. W różnych tekstach kultury Atlantyda 
jest przedstawiana w różny sposób – albo jako 
bardzo antyczna, albo nowoczesna kraina. Ja 
ją sobie wyobraziłem jako bardzo nowocze-
sną. I tak powstała ta kolekcja.

W przyszłości chciałbyś projektować ubra-
nia, w których możesz totalnie puścić wo-
dze fantazji, przeznaczone na przykład na 
estradę, czy bardziej pret a porter?
Na pewno będę teraz stawiał na pret a porter. 
Z czasem zobaczyłem, że większą radość 
sprawia mi to, że ludzie chcą zakładać moje 
ubrania na co dzień, że mogę je zobaczyć na 
ulicy. Będę szedł w tym kierunku, chociaż 
nigdy nie mówię nigdy, bo projektowanie jest 
bardzo elastyczną dziedziną i wiele rzeczy 
może się wydarzyć. Jeżeli będę miał ocho-
tę zaprojektowania czegoś estradowego, to 
na pewno to zrobię.

Zaczynasz teraz studia w Warszawie? 
Czy to będzie kierunek związany z pro-
jektowaniem?
Tak, ale na razie nie chcę o tym dokładnie mó-
wić, bo nie chcę zapeszać.

EN

CAN'T DO ANYTHING AGAINST 
YOUR WILL

THE WINNER OF THE SECOND EDITION 
OF PROJECT RUNWAY PRESENTS HIS 
COLLECTION, “ATLANTIC RISES”. HE TOLD 
LIVE&TRAVEL ABOUT THE WORK OF 
A YOUNG DESIGNER AND PROSPECTS 
FOR THE FUTURE.

ple, watch out for what you are doing and 
be even more resolute than before. I  no-
tice that sometimes you have to say “no” 
straight out. Even though you need to have 
some restraints and be kind, they won’t 
leave you alone if you don’t say “no, I don’t 
want this proposal” firmly. You have to be 
self-confident and do only those things you 
want to do. You can’t do anything against 
your will.

So the image of a resolute person you built 
in Project Runway is a form of survival?
Yes, I couldn’t experience that so fully 
before the programme. Many people told 
me that my character would prove suc-
cessful in the business, but only now have 
I seen that it’s true and that those people 
were right. You need to have a very strong 
character.

Where did the idea for “Atlantic Rises” 
come from?
The whole collection was based on the idea 
of women-warriors. It was supposed to 
consist of various types of warriors filtered 
through the prism of modernity. I knew it 
still lacked something, a kind of stimulus 
that would inspire me. And then I came 
across the word “Atlantis” somewhere 
in a book. I thought, why not find some-
thing more on the subject? And so it began. 
I looked at all of my “geometrical options”, 
that is the things I do on a daily basis and 
my design style, through the prism of At-
lantis. And this is where the colour came 
from. Atlantis is showed in various ways 
in different culture-based texts: it is ei-
ther a very antique or a very modern land. 
I imagined it as a modern one. And this is 
how the collection was created.

As regards your future, would you like to 
design clothes used for example on the 
stage, where you could give totally free 
reign to your imagination, or will you 
prefer prêt-à-porter?
I will definitely focus on prêt-à-porter now. 
With time I’ve noticed that it pleases me 
more when people want to wear my clothes 
every day, when I  can see them in the 
street. I’m going to follow this direction, 
but I  never say never because design is 
a very flexible sphere and many things can 
happen. If I feel like designing something 
more stage-like, I will definitely do it.

You start your studies in Warsaw now, 
right? Are they going to be related to 
design?
Yes, but I don’t want to talk about it in de-
tails now because I could jinx it.

For how long has it been clear for you that 
fashion is what you want to do in your life?
The thought crystallized only during the 
programme, when I achieved my first suc-
cesses. Only now do I know that this is my 
path in life. I wanted that before too but was 
afraid that I wouldn’t manage, that it was 
such an uncertain profession and that you 
really have to work hard to achieve some-
thing. After the programme I know that it 
is certainly the thing I want to do and that 
I will definitely not change the path.

Did you have any alternative ideas for life?
Honestly speaking, I didn’t think about 
it. I was studying Citizenship a lot for the 
last year to prepare for my school-leaving 
examinations and perhaps take up some 
social studies. Interest in chemistry or bi-
ology was rather out of question so I was 
thinking about something social.

When you were asked where the name of 
your brand Vandis came from, you said 
that it was named after a teacher you did 
not like. She must have really given you 
a hard time.
(Laughs) No, the class as a whole disliked 
her, and the idea came up at play: someone 
blurted something out, and then it started 
evolving. I didn’t attach any significance to 
the name. I simply thought that it sounded 
nice so it’s stayed like that.

You suddenly entered the world of show 
business because of the programme. 
What do you think about this world?
You have to stay close to the right peo-

NA PEWNO BĘDĘ TERAZ 
STAWIAŁ NA PRET 

A PORTER. Z CZASEM 
ZOBACZYŁEM, ŻE WIĘKSZĄ 

RADOŚĆ SPRAWIA MI 
TO, ŻE LUDZIE CHCĄ 

ZAKŁADAĆ MOJE 
UBRANIA NA CO DZIEŃ, 
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PAN OPPENHEIMER BYŁ JEDNYM Z NAJBOGATSZYCH W CAŁEJ 
KRAINIE . WOKÓŁ DOMU UPRAWIAŁ RÓŻE. MIAŁ KOLEKCJĘ NA 
ŚWIATOWYM POZIOMIE . BYŁA TO SŁAWNA KOLEKCJA. KAŻDEGO 
RANKA WIDZIAŁ SWOJE KWIATY, KIEDY SZEDŁ NA SPACER. I 
KAŻDEGO RANKA MIJAŁ DOM PEWNEJ WDOWY. RÓŻ PRZED 
JEJ DOMEM BYŁO TYLKO KILKA, ALE BYŁY PIĘKNIEJSZE OD 
WSZYSTKICH, JAKIE ZNAŁ. KIEDYŚ PRZYSTANĄŁ I ZAPYTAŁ : 
„ JAK PANI TO ROBI , ŻE SĄ NAJPIĘKNIEJSZE?” „TO BARDZO 
PROSTE – UŚMIECHNĘŁA SIĘ – TYLKO TO, CO KOCHASZ, MOŻE 
BYĆ NAPRAWDĘ PIĘKNE”. TĘ OPOWIEŚĆ  ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE, 
KTÓRĄ PAUL PICOT PRZYGOTOWAŁ DLA TYCH, KTÓRYCH CENI . 
WYJĄTKOWA KSIĄŻKA. TYSIĄC NUMEROWANYCH EGZEMPLARZY.
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JAK

OSWOIŁ CZAS

www.pracowniaczasu.pl



J A K  P A U L  P I C O T  O S W O I Ł  C Z A S

oraz trudniej nadążyć za tweetami i za 
żółtym paskiem na dole ekranu. Świat 
kręci się coraz szybciej, ale też coraz 

bardziej powierzchownie. W takim biegu ła-
two przegapić to, co istotne. A przecież liczy 
się tylko to, co trwałe i wieczne. 

Na przykład czas. Gdyby nie jego praca, 
nie istniałyby doskonałe sery. Albo whisky, 
która potrzebuje nawet dwudziestu pięciu lat, 
żeby stać się naprawdę sobą. Albo miłość. To 
przecież czas sprawdza jakiej jest próby. Dziś 
można oblecieć świat dookoła w dwa dni, ale 
czy taka podróż może się równać z osiemdzie-
sięcioma dniami, które przeżył Phileas Fogg. 
Nie da się tego porównać, tak jak nie spo-
sób porównać niektórych wytworów sztuki 
współczesnej z obrazami wielkich mistrzów.

Przywykliśmy do tego, żeby wiedzieć 
szybko i żeby szybko mieć. Ale podświadomie 
wiemy, że nie można stworzyć niczego warto-
ściowego, ani nie da się niczego naprawdę 
przeżyć albo zrozumieć, jeśli nie poświęci się 
czasu. I nie nauczy go szanować. I nie osiągnie 
mistrzostwa we własnej dziedzinie. I nie do-
pracuje się wszelkich szczegółów do perfek-
cji. Szczegóły decydują o jakości. O szlachet-
ności. A szlachectwo zobowiązuje do tego, 
żeby szczegóły miały znaczenie. „Noblesse 
du détail”. Maksyma, którą Mario Boiocchi 
uznał za swoje credo. 

Była połowa lat siedemdziesiątych. Nie 
najlepszy czas dla Europy, która łapała za-
dyszkę, bo formuła Unii Europejskiej przesta-
wała być wystarczającym motorem wzrostu 
i w gospodarczym wyścigu z USA i Japonią 
zostawała w tyle. Japońskie wynalazki, sa-
mochody, zegarki elektroniczne, których nie 
trzeba było nakręcać, japońskie filmy.

Pan Boiocchi wiedział, że są interesujące, 
ale czuł, że brak im czegoś, co stanowi o war-

NA PRZYKŁAD CZAS. 
GDYBY NIE JEGO PRACA, NIE 
ISTNIAŁYBY DOSKONAŁE 
SERY. ALBO WHISKY, KTÓRA 
POTRZEBUJE NAWET 
DWUDZIESTU PIĘCIU LAT, ŻEBY 
STAĆ SIĘ NAPRAWDĘ SOBĄ. 
ALBO MIŁOŚĆ. TO PRZECIEŻ 
CZAS SPRAWDZA JAKIEJ 
JEST PRÓBY. DZIŚ MOŻNA 
OBLECIEĆ ŚWIAT DOOKOŁA 
W DWA DNI, ALE CZY TAKA 
PODRÓŻ MOŻE SIĘ RÓWNAĆ 
Z OSIEMDZIESIĘCIOMA DNIAMI, 
KTÓRE PRZEŻYŁ PHILEAS FOGG. 

tościach – nikt nie włożył serca w to, żeby 
powstały. Nikt nie spędził setek godzin nad 
warsztatem, żeby tchnąć w nie życie unikal-
ne i niepowtarzalne. Każdy był taki sam jak 
tysiące innych.

A unifikacja nie jest z gruntu europejską 
ideą. Naszą wartością jest niepowtarzalność. 
Unikatowość. Tradycja.

Postanowił w tym najmniej sprzyjają-
cym czasie zebrać najbieglejszych w swoim 
fachu rzemieślników, właściwie artystów, 
i uruchomić manufakturę, która będzie trak-
towała czas z należytym szacunkiem. Chciał 
stworzyć markę, która stanie się synonimem 
perfekcji, piękna i dbałości o szczegóły. Która 
będzie produkowała najbardziej skompli-
kowane mechaniczne zegarki swojej epoki. 
Takie jakie Paul Picot produkował w swoim 
warsztacie na przełomie XVI i XVII wieku.

Pracowało wówczas wielu mistrzów. Byli 
celebrytami swojej epoki, choć przecież pro-
dukowali po pięć, sześć sztuk rocznie. Czas 
ich zweryfikował. Minęły stulecia i tylko 
kilka z tych nazwisk wciąż świeci dawnym 
blaskiem, bo tylko nieliczne zegarki były tak 
doskonałe, żeby wygrać z czasem.

Paul Picot należy do najsławniejszych. 
Podpisywał swoje prace jak Leonardo DaVin-
ci, pewien, że przyniosą mu nieśmiertelność.

Dlatego właśnie imię Paula Picota pan Bo-
iocchi wybrał na nazwę swojej marki.

Jeśli zajrzeć do wnętrza zegarka Paul Picot, 
trudno uwierzyć, że człowiek potrafił zapro-
jektować i wykonać mechanizm o takim 
stopniu skomplikowania. Każdy detal, nawet 
najmniejszy, jest odsłonięty. Czas nie ma dla 
tej marki żadnych sekretów. Ludzie instynk-
townie poszukują prawdy i piękna, miłości 

i pasji. Z tej pasji i z tej miłości do prawdy 
i piękna powstał każdy z zegarków zbudowa-
nych w ciągu minionych lat. I właśnie dlatego, 
mimo że czasy były niesprzyjające, marka od-
niosła natychmiastowy sukces.

I choć kosztuje znacząco mniej, to do bu-
dowy mechanizmów stosuje tę samą stal, co 
Longines. Stosuje to samo szafirowe szkło, co 
Rolex, potrafi odliczać split seconds, potrafi 
wybijać minuty, potrafi obliczać czas pozosta-
ły do kolejnego nakręcenia. Potrafi wszystko, 
co umieją koledzy. Potrafi więcej – umie prze-
konać, że jest wyjątkowy. Jak dzieło sztuki 
z czasów, w których żył Picot.

EN

HOW PAUL PICOT TAMED TIME

MR OPPENHEIMER WAS ONE OF THE 
RICHEST MAN IN THE COUNTRY. HE WAS 
GROWING ROSES. HE HAD A COLLECTION 
OF WORLD STANDARDS. IT WAS A FA-
MOUS COLLECTION. EVERY MORNING HE 
ADMIRED HIS FLOWERS WHEN HE WAS 
TAKING A WALK. AND EVERY MORNING 
HE WENT PAST A WIDOW’S HOUSE. THERE 
WERE ONLY SEVERAL ROSES IN FRONT OF 
HER HOUSE, BUT THEY WERE MORE BEAU-
TIFUL THAN ANY ROSE HE KNEW. ONE 
DAY HE STOPPED BY AND ASKED, “WHAT 
DO YOU DO TO MAKE THEM SO BEAUTI-
FUL?”. “IT’S VERY SIMPLE,” SHE SMILED. 
“ONLY THE THINGS YOU LOVE CAN BE 
TRULY BEAUTIFUL.” I FOUND THIS STORY 
IN A BOOK PREPARED BY PAUL PICOT FOR 
THOSE HE VALUED. A UNIQUE BOOK. ONE 
THOUSAND NUMBERED COPIES.

C
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It becomes more and more difficult to keep 
up with tweets and yellow text at the bottom 
of the screen. The world is turning faster and 
faster but more and more superficially. Such 
a rush makes it easy to overlook what is im-
portant. And the truth is that only permanent 
and everlasting things count.

For example time. If it was not for its pres-
ence, we would not have excellent cheese. Or 
whisky, which needs even twenty five years 
to become its true self. Or love. Because it 
is time that proves its quality. We can nowa-
days fly round the world in two days, but can 
such a journey equal the eighty days expe-
rienced by Phileas Fogg? The two cannot 
be compared, just like we cannot compare 
some pieces of contemporary art with paint-
ings by great masters.

We got accustomed to gaining knowledge 
quickly and getting things immediately. But 
we subconsciously know that we cannot cre-
ate anything valuable or survive or under-
stand anything completely if we do not devote 
our time, if we do not learn how to respect it, 
if we do not become masters in our field and if 
we do not bring details to perfection. Because 
quality depends on details. Nobility does too. 
And nobility obliges to attach significance to 
details. “Noblesse du détail”. The phrase Ma-
rio Boiocchi used as his credo.

It was the middle of the seventies, not 
the best time for Europe, which was get-
ting short of breath because the European 
Union was no longer a sufficient driving 
force and falling behind the USA and Japan 
in the economic race. Japanese inventions, 
cars, films and digital watches that didn’t 
need winding up.

Mr Boiocchi knew they were all interest-
ing but felt they lacked something that de-
termined a thing’s value: no one put his heart 
into their production. No one spent hundreds 
of hours in his workshop to breathe unique 
and unrepeatable life into them. Each of them 
was exactly like the rest.

And unification is not a thoroughly Euro-
pean idea. What is valuable about us is individ-
uality. Uniqueness. Tradition.

So in this least favourable time Boiocchi 
decided to gather together craftsmen who 
were real experts and who were actually 
artists. And he decided to open a manufac-
tory that would treat time with due respect. 
He wanted to establish a brand that would 
become a synonym for perfection, beauty 
and attention to detail. That would produce 
the most complicated mechanical watches 
in its era, like the ones produced by Paul Pi-
cot in his workshop at the turn of the 16th 
and 17th centuries.

Many masters were working at that time. 
They were celebrities of their era even though 
they produced five or six watches a year. Time 
vetted them. Centuries passed and names 
of only several of them are still up in lights 
because few watches were perfect enough to 
win with time.

Paul Picot belongs to the most famous 
ones. He signed his works “Leonardo DaVin-
ci” because we was sure they would give him 
immortality.

This is why Boiocchi chose Paul Picot’s 
name for his brand.

To look inside a Paul Picot watch, it is hard 
to believe that a man could design and pro-
duce such a complicated mechanism. Every 
detail, even the tiniest one, is exposed. Time 
hides no secrets from this brand. People in-
stinctively look for truth and beauty, love and 
passion. It is precisely out of this passion and 
love for truth and beauty that the brand cre-
ated each watch it produced in the past years. 
And it is because the times were unfavourable 
that it achieved immediate success.

And although it costs a lot less, it uses the 
same steel Longines does to build its mech-
anisms. It uses the same sapphire glass 
Rolex does and is able to count split sec-
onds, strike minutes and count time left to 
the next winding up. It can do everything its 
colleagues can. And much more: it can con-
vince others that it is unique. Like a work of 
art from the times of Paul Picot.
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PAWEŁ EDELMAN – jeden z najbardziej uzna-
nych polskich operatorów filmowych. Współ-
pracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Romanem 
Polańskim czy Davidem Fincherem. Praca przy 
„Pianiście” przyniosła mu nominację do Oscara. 
Na swoim koncie ma też nagrodę Hollywood Film 
Festival w kategorii Operator Roku 2015, nomina-
cję do nagród BAFTA czy Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Operatorów. Od niedawna jest także 
ambasadorem telewizorów Samsung SUHD.

Można odnieść wrażenie, że przez lata pań-
skiej pracy doszło do największej chyba 
rewolucji w sposobie zapisywania obrazu. 
Jak zmieniły się pana narzędzia pracy?
Wyjątkowość filmu, który jest najmłodszą ze 
sztuk, polega na tym, że zawsze związany był 

z technologią. Istotą filmu jest zapis ruchome-
go obrazu, a sposoby tego zapisu, od chwili kie-
dy bracia Lumière wymyślili kinematograf, 
ulegają ciągłemu doskonaleniu. Myślę, że dzię-
ki tej otwartości filmu na nowe technologie 
widzowie ciągle z zainteresowaniem i coraz 
liczniej oglądają filmy. Literatura, malarstwo, 
rzeźba czy nawet teatr nie mają aż takich zdol-
ności ewolucyjnych i pewnie dla tego ich popu-
larności nie da się dzisiaj z kinem porównać.

Rewolucją technologiczną, której jeste-
śmy ciągle świadkami, jest digitalizacja spo-
sobów zapisu obrazu. Jeszcze do niedawna 
obrazy rejestrowało się analogowo na taśmie 
filmowej; obraz skierowany przez obiektyw na 
taśmę światłoczułą zapisywany był z częstotli-
wością 24 klatek na sekundę i tak też odtwa-

rzany w kinach. Dzisiaj obraz jest analizowa-
ny przez cyfrowe matryce, zamieniany na 
pakiet zero-jedynkowych ciągów, które mogą 
ulegać dowolnym komputerowym manipula-
cjom, a potem rzutowany na ekran przez cyfro-
wy projektor albo telewizor.

Wyeliminowany został fizyczny, materialny 
nośnik jakim był film, a tym samym fizyczne 
ograniczenia, które limitowały rozwój kamer 
filmowych i ogólniej technologii filmowej. Ufff! 
To już koniec teorii! Dzięki tej rewolucji dzisiej-
sze kamery są coraz mniejsze, lżejsze, bardziej 
światłoczułe, bardziej rozdzielcze i w gruncie 
rzeczy sprzęt filmowy rozwija się dziś tak szyb-
ko jak komputery czy telefony komórkowe.

Trzydzieści lat temu telewizor był niezbyt 
duży, proporcje miał 4x3, do tego trudno 
mówić o pokazywaniu kolorów. Żeby oglą-
dać naprawdę dobry obraz ludzie chodzi-
li do kin. Jak to, że dziś w wielu domach 
można filmy oglądać w lepszej niż w kinie 
jakości, zmieniło pracę operatora?
Technika telewizyjna zmienia się równie dy-
namicznie, współczesne telewizory są coraz 
większe, cieńsze, lżejsze i doskonalsze. Sta-
nowią coraz częściej alternatywę dla projekcji 
kinowej. Do niedawna robiąc filmy telewizyj-
ne stosowaliśmy inne, mniej rozdzielcze ka-
mery, ale też nieco inne środki wyrazu. Kiedyś 
mówiliśmy o filmach telewizyjnych „kino ga-
dających głów”, a to dla tego, że bliskie plany 
aktorów najlepiej wyglądały na niedoskona-
łych ekranach telewizorów. Dziś duże pro-
dukcje telewizyjne stosują ten sam „kinowy” 

W PIERWSZYM 
RZĘDZIE
CZY KINO NADĄŻA ZA ROZWOJEM TECHNOLOGII? JAK BARDZO W CIĄGU 
OSTATNICH TRZECH DEKAD ZMIENIŁ SIĘ WARSZTAT OPERATORA 
FILMOWEGO? NA TE PYTANIA POSZUKUJEMY ODPOWIEDZI WRAZ 
Z WYBITNYM OPERATOREM FILMOWYM PAWŁEM EDELMANEM.
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sprzęt i w sensie technologicznym można je 
z powodzeniem pokazywać na ekranach kin.

Czy pan też ogląda filmy na telewizorze czy 
jednak chodzi do kina? Jeśli jednak na tele-
wizorze, to na jakim?
Oczywiście ciągle chodzę do kina, ale muszę 
przyznać, że nie tak często jak kiedyś. Może 
trochę brakuje mi dobrych filmów w kinach, 
może dlatego, że w domu mogę oglądać te fil-
my, na które mam ochotę, ale na pewno dlate-
go, że mam znakomity telewizor, na którym 
oglądanie dobrych wysokorozdzielczych ko-
pii filmowych jest czystą przyjemnością. Ten 
telewizor to Samsung SUHD JS9500 o prze-
kątnej ekranu 65 cali.

W ubiegłym roku pojawiły się w sklepach 
wygięte ekrany w telewizorach. Pana zda-
niem jest to tylko zabieg designerów, czy 
też widz w jakiś sposób z tego korzysta?
Wygięty ekran Samsunga SUHD przypomina 
mi wielkie panoramiczne ekrany kinowe, 
co jest dobrym skojarzeniem. Muszę się tu 
przyznać do pewnej słabości, od zawsze lubi-
łem oglądać filmy z pierwszych rzędów. Daje 
mi to poczucie pełniejszego uczestniczenia 
w widowisku, fakt że nie ogarniam spojrze-
niem całego obrazu, a muszę sam wybierać 
jaki element kadru mnie interesuje bardziej, 
też mnie angażuje emocjonalnie. Duży ekran 
Samsunga daje w domu podobny efekt, zna-
komita rozdzielczość 4K sprawia, że obraz 
w żadnym stopniu nie jest ziarnisty a wygięcie 
ekranu wciąga jeszcze bardziej w akcję.

Zgodzi się pan z tym, że serial telewizyjny 
zaczyna doganiać produkcje kinowe? 
Seriale telewizyjne wzbudzają w moim domu 

niekończące się kontrowersje. Ja reprezentu-
ję w tej sprawie bardzo niepopularny pogląd: 
niezależnie od ich jakości artystycznej czy 
profesjonalnej nie lubię uczucia zniewolenia, 
które seriale we mnie wywołują. Oglądając 
kolejne odcinki trochę mi zawsze wstyd przed 
sobą, że dałem się nabrać na te same sztucz-
ki, że pozwalam sobą manipulować i że tracę 
czas, zamiast poczytać dobrą książkę. Oczy-
wiście w sensie produkcyjnym, warsztato-
wym, aktorskim seriale bywają pierwszą ligą, 
ja jednak wolę zwartą opowieść utrzymaną 
w czasowych rygorach spektaklu kinowego.

Pytanie, którego sobie nie mogę darować: 
jak to się dzieje, że z punktu widzenia nor-
malnego widza kino hollywoodzkie jest 
fajniejsze niż europejskie? Na czym pole-
gają różnice w czasie produkcji?
Powiedzmy sobie szczerze, ze poruszamy się 
w sferze daleko idących uogólnień i uprosz-
czeń, ale niech tak na chwilę zostanie. Filmy 
hollywoodzkie są robione dla widza, a filmy 
europejskie są wypowiedzią autorską reżyse-
ra. Filmy hollywoodzkie są produktem prze-
mysłu filmowego, stoi za nimi producent/
studio, który wyłożył pieniądze i liczy na to, 
że za 200 mln dolarów zarobi 1 mld 400 mln 
dolarów, jak ostatni „Jurassic World”, czyli 
że zrobi interes życia. Filmy europejskie są 
w części subsydiowane przez państwo, wielu 
producentom zależy głównie na samym krę-
ceniu następnych filmów, bo ich zarobek to 
procent od przerobionego budżetu – to jest 
domena kina artystycznego i autorskiego. 
Nielicznym producentom komercyjnym 
zależy na obniżeniu budżetu do minimum, 
które umożliwi zyski przy małej lokalnej/
krajowej publiczności, a to oznacza, że film 

musi być współczesny, śmieszny i o miło-
ści. Czyli filmy hollywoodzkie mają wyso-
kie budżety, piękne aktorki, wartką akcję, 
facetów wylatujących przez okna, trzęsie-
nia ziemi, gwiezdne wojny i te same spraw-
dzone wielokrotnie fabuły – czyli wszystko 
to, co uwielbiają normalni widzowie z pana 
pytania. Filmy europejskie mają niskie budże-
ty, facetów wychodzących drzwiami i fabu-
ły, których nie da się streścić.

Można odnieść wrażenie, że polscy ope-
ratorzy robią wielkie kariery za oceanem. 
Z czego to może wynikać?
Sukcesy polskich operatorów są przede 
wszystkim ich indywidualnymi zasługami 
(moje wielkie wyrazy uszanowania dla Janu-
sza Kamińskiego, Dariusza Wolskiego, Sławo-
mira Idziaka, Ryśka Lenczewskiego i Łukasza 
Żala). Oczywiście mamy też znakomitą Szko-
łę Filmową w Łodzi, która tradycyjnie dostar-
cza na rynek świetnych fachowców. Myślę, ze 
inne uogólnienia byłyby trochę naciągane.

Na koniec nieśmiertelne pytanie o plany – 
nad czym pan teraz pracuje?
Jestem aktualnie w zdjęciach do musicalu 
w reżyserii Agnieszki Glińskiej i jednocześnie 
przygotowuję film Andrzeja Wajdy o Włady-
sławie Strzemińskim.

EN

IN FIRST ROW

DOES THE CINEMA KEEP UP WITH TECH-
NOLOGICAL DEVELOPMENT? HOW MUCH 
HAS THE WORK OF CINEMATOGRAPHERS 
CHANGED DURING THE LAST THREE DE-
CADES? WE LOOK FOR ANSWERS TO THE 
ABOVE QUESTIONS WITH PAWEŁ EDELMAN, 
AN OUTSTANDING CINEMATOGRAPHER.

PAWEŁ EDELMAN – one of the most recogni-
zed Polish cinematographers. Among others, he 
cooperated with Andrzej Wajda, Roman Polań-
ski and David Fincher. He was nominated for an 
Oscar for his work on The Pianist. He also re-
ceived the Hollywood Film Festival Award Cine-
matographer of the Year 2015, a nomination for 
a BAFTA and a nomination from the American 
Society of Cinematographers. He has recently 
become the ambassador of Samsung SUHD TVs.

It may seem that probably the biggest 
revolution in the way image is recorded has 
taken place during the time of your work. 
How have your tools changed?
The uniqueness of the cinema, which is the 
youngest form of art, consists in the fact that 
it has always been connected with technolo-
gy. Recording moving images is the essence 



of the cinema, and since the Lumière bro-
thers invented the cinematograph, recording 
techniques have been experiencing constant 
improvement. I think that, thanks to the cine-
ma’s openness to new technologies, more and 
more people are watching films, and they do it 
with interest. Literature, painting, carving or 
even the theatre do not have such evolutionary 
skills, which is perhaps why their popularity 
cannot be compared to the one of the cinema.

We keep witnessing a technological revolu-
tion in the digitalization of the way images are 
recorded. They were recorded in an analogue 
way on a film stock until quite recently; the 
image was pointed through a lens at a photo-
sensitive film stock and recorded at the rate of 
24 frames per second, which is also how it was 
screened in cinemas. Today, images are analy-
sed by digital matrices, changed into a set of 
zero-one sequences, which can undergo any 
computer manipulation, and then projected 
on a screen by a digital projector or a TV set.

We have eliminated the film, which was the 
physical, material carrier and thus removed 
physical restrictions, which limited the deve-
lopment of film cameras and film technology in 
general. Phew! Enough of this theory! Thanks 
to the revolution, today’s cameras are smal-
ler, lighter, more photosensitive and more re-
solving. In fact, nowadays film equipment deve-
lops as quickly as computers or mobile phones.

Televisions were quite small even thirty 
years ago, with proportions 4:3, plus it was 
hard to talk about colours. People were go-
ing to the cinema to see truly good pictures. 
How has the fact that we can today see bet-
ter-quality films in our houses than in the 
cinema changed cinematographers’ work?
Television technology changes equally dy-
namically. Modern TV sets are increasingly 
bigger, thinner, lighter and more perfect. 
They are more and more often an alternative 
to cinema screening. Until recently, we would 
use different, less resolving cameras and a bit 
different techniques when we were making 
TV films. We used to call them “the cinema of 
talking heads” because close-ups of actors lo-
oked better on imperfect TV screens. Today, 
large TV productions use the same “cinema” 
equipment and, in technological sense, can 
be successfully screened in cinemas.

Do you watch films on the TV screen too 
or go to the cinema? And if you choose TV, 
what set do you use?
I obviously go to the cinema, but I have to ad-
mit that I don’t do it as often as some time ago. 
Perhaps it’s because there aren’t enough good 
films in cinemas or because I can see all the fil-
ms I’d like to at home. But it’s definitely also be-
cause I have an excellent television, which ma-

kes watching high-resolution film copies sheer 
pleasure. The TV set I’m talking about is the 
Samsung SUHD JS9500 with a 65-inch screen.

Curved TV screens appeared in shops last 
year. Do you think it is only a trick of de-
signers or are they actually beneficial for 
the viewer?
The Samsung SUHD curved screen resembles 
huge panoramic cinema screens to me, which 
is a good association. I have to admit to one 
weakness: I’ve always liked watching films 
from first rows. It makes me feel as if I took 
part in a huge show, and the fact that I can’t 
grasp the whole image but have to choose 
which element of the frame I’m more intere-
sted in makes me more emotionally involved 
as well. The large screen by Samsung gives a 
similar effect at home, the excellent 4k resolu-
tion guarantees that the image isn’t grainy at 
all, and the curved screen draws me into the 
action even more intensively.

Will you agree with the statement that 
TV series start catching up with cinema 
productions?
TV series are a source of continued controversy 
in my house. I represent a very unpopular view 
in this discussion: regardless of their artistic 
or professional value, I don’t like the feeling of 
enslavement they leave me with. When I watch 
next episodes, I’m always ashamed that I fell for 
the same tricks, that I let them manipulate me 
and that I lose time watching them instead of 
reading a good book. Of course, as far as pro-
duction, techniques and acting is concerned, 
TV series are sometimes in the premier league, 
but I prefer a compact story contained within 
the temporal limits of a cinema show.

A question I cannot skip: how does it hap-
pen that, from an ordinary viewer’s point of 
view, the Hollywood cinema is better than 
the European one? What do the differences 
in the time of production consist in?
To be honest, we will now use far-reaching ge-
neralizations and simplifications, but let’s leave 

it like that for a moment. Hollywood films are 
made for the audience, while European ones 
are a way of expression for the director. Holly-
wood films are a product of a film industry, bac-
ked by producers/studios that give money for 
films believing they would earn 1bn 400m dol-
lars for 200m dollars they have invested, like in 
the case of the last Jurassic World; they believe 
they’ll make a bundle. European films, on the 
other hand, are partially funded by the state. 
Many producers mainly care about shooting 
next films because their earn only a percent of 
the overall budget. It is the domain of artistic 
and auteur cinema. Few commercial producers 
want to reduce the budget to the minimum, 
which would make it easier to gain profit with 
small local/national audiences, which means 
that films have to be contemporary, funny and 
about love. In other words, Hollywood films 
have huge budgets, beautiful actresses, fast-
-paced plots, men rushing out of the windows, 
earthquakes, star wars and the same, well-tried 
storylines, that is everything regular viewers 
from your question like. European films have 
modest budgets, men using doors and storyli-
nes that can’t be summarised.

It would seem that Polish cinemato-
graphers make brilliant careers in Ameri-
ca. Why is that?
The credit for the achievements of Polish ci-
nematographers goes most of all to them (my 
greatest respects to Janusz Kamiński, Da-
riusz Wolski, Sławomir Idziak, Ryszard Len-
czewski and Łukasz Żal). We obviously have 
the brilliant Lodz Film School, which as usual 
provides the market witch excellent professio-
nals. I think that other generalizations would 
be a bit too far-fetched.

I would like to end with the immortal qu-
estion about plans: what are you currently 
working on?
I currently take part in the filming of a musi-
cal directed by Agnieszka Glińska and at the 
same time prepare Andrzej Wajda’s film abo-
ut Władysław Strzemiński.
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ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE NA 
TERENIE PRZYSZŁEGO OSIEDLA 
FUTURA PARK PRZYPOMNIAŁY 
NAM, ŻE JEŚLI CHCE SIĘ PATRZEĆ 
W PRZYSZŁOŚĆ NIE MOŻNA 
ZAPOMINAĆ O PRZESZŁOŚCI.

T o niebywały zbieg okoliczności, że wła-
śnie na terenie budowanego Osiedla 
Futura Park archeolodzy odnaleźli 

niezwykle cenne artefakty przeszłych epok. 
Dzięki temu to właśnie tutaj przeszłość i przy-
szłość połączą się w  jedno, by zapewnić 
mieszkańcom osiedla dobrą teraźniejszość.

PRZYSZŁOŚĆ
Gdańską dzielnicę Maćkowy dotychczas 
omijały większe inwestycje mieszkaniowe. 

To może być dziwne, bo w końcu do cen-
trum miasta jedzie się stąd kilka minut. Jest 
na pewno bliżej niż z Łostowic, Szadółek czy 
Ujeściska. Z różnych powodów dopiero te-
raz Maćkowy zacznie zamieniać się w przy-
jemne miejsce do mieszkania. Przyjemne 
i – dzięki inwestycjom takim, jak Osiedle 
Futura Park – niecodzienne.

Osiedlu Futura Park patronować będą 
malarze futuryści. Na fasadach nowocze-
snych szeregowców można będzie bowiem 

wpasować elementy twórczości najznakomit-
szych z nich. Na liście znajdują się m.in. Leon 
Chwistek, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, 
Kazimierz Malewicz, Edward Munch i Henri 
Rousseau. O finalnym wyglądzie budynków 
zdecydują nabywcy, a tych przybywa. Poza 
niecodziennym zastosowaniem prac futury-
stów oraz atrakcyjną lokalizacją osiedla prze-
konuje ich także jakość budynków. Każdy 
z dostępnych domów o powierzchniach 149,5 
m kw., 160,4 m kw. oraz 198,7 m kw. posiada 
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garaż i taras, a przy ich budowie zastosowa-
no nowoczesne i ergonomiczne rozwiązania. 
W niedalekiej przyszłości w okolicy powsta-
ną także tereny rekreacyjne, plac zabaw i nie-
wielki pawilon handlowy.

PRZESZŁOŚĆ
Choć futurystom przyświecało założenie 
odrzucenia przeszłości, to na Osiedlu Futu-
ra Park przeszłość przypomniała, że należy 
o niej pamiętać.

Zanim jeszcze budowniczy Osiedla Futu-
ra Park wbili pierwszą łopatę, deweloper mu-
siał przekopać się przez dokumentację. Jak 
się okazało, w tym miejscu w latach 80. XX 
wieku odnaleziono ślady osadnictwa, które 
datowano na wczesną epokę żelaza (650-400 
lat p.n.e.) oraz na wczesne średniowiecze (XI-
-XIII wiek). Te ślady to fragmenty glinianych 
naczyń – najczęściej znajdowane artefakty 
ludzkiej przeszłości. W związku z tym, zgod-
nie z ustawą o ochronie zabytków, inwestor 
musiał przeprowadzić ratownicze badania 

archeologiczne. W ten sposób naukowcy po-
jawili się na placu budowy. Wkrótce fakt, że 
teren był zamieszkany zarówno w epoce że-
laza, jak i w średniowieczu, został ponownie 
potwierdzony. To w gruncie rzeczy dobrze – 
skoro miejsce to sprzyjało mieszkańcom od 
zamierzchłych czasów, dlaczego miałoby być 
inaczej obecnie?

Jednym z najciekawszych obiektów, jakie 
zostały odkryte na tym terenie, są dwie stud-
nie. Odkryto je w zasadzie na samym końcu 
badań. Pierwsza z nich to jama o około dwu-
metrowej głębokości, w której zachowała się 
także drewniana cembrowina. Na jej dnie 
znaleziono fragmenty wczesnośredniowiecz-
nej ceramiki, żelazny haczyk i elementy 
uchwytu wiadra. Badania dendrochronolo-
giczne i radiowęglowe drewna z cembrowiny 
pozwoliły na określenie jej wieku – powstała 
po połowie X stulecia. Druga ze studni wcze-
snośredniowiecznych nie zachowała się tak 
dobrze. Jama o głębokości 153 cm też kryła 
jednak ciekawy archeologiczny przedmiot 
– kompletne, drewniane wiosło. Drewno 

zachowało się świetnie dzięki dużej wilgotno-
ści oraz brakowi tlenu.

Miejsce, w  którym wykopano studnie 
było także wykorzystywane wcześniej. Na 
dnie naturalnej niecki naukowcy odnaleźli 
kolejne fragmenty glinianych naczyń, co po-
zwala przypuszczać, że zagłębienie było wy-
korzystywane prawdopodobnie do czerpania 
wody jeszcze w epoce żelaza. 

Na całym terenie przyszłego Osiedla Futu-
ra Park odkryto łącznie 56 obiektów, pośród 
których znalazły się m.in. ślady domostw 
i budynków gospodarczych czy paleniska. 
Niektóre jamy służyły do przechowywania 
żywności i mieściły się pod niegdysiejszy-
mi chatami. Odkopano także charaktery-
styczne głębokie obiekty, które służyły za 
wędzarnie. Pracujący na miejscu archeologo-
wie odnaleźli także 3024 fragmenty ceramiki 
(ozdobione liniami poziomymi lub falistymi, 
a niektóre na dnach oznaczone symbolami, 
np. krzyżem, kołem lub swastyką, po których 
prawdopodobnie poznawało się ich twórcę), 
kilkanaście metalowych narzędzi oraz inne 

Projekty osiedla oraz wizualizacje budyn-
ków można odnaleźć na stronie dewelope-
ra: www.kli.com.pl.



przedmioty codziennego użytku, takich jak 
krzemienie, grzebień rogowy czy nożyce, 
a także bursztynowe paciorki czy kilka nie-
obrobionych bryłek kruszcu. W jednej z jam 
wciąż leżało granitowe koło żarnowe do mie-
lenia zboża na mąkę – czekało na odkrycie 
dokładnie w miejscu, w którym zostało po-
rzucone. Na dnie innej jamy, pod kamienia-
mi, odkryto dwa tak zwane kabłączki skro-
niowe. To zawieszki, które służyły kobietom 
za ozdobę głowy we wczesnym średniowie-
czu. Ich posiadaczka najprawdopodobniej 
umyślnie ukryła je z jakiegoś powodu pod 
kamieniami, ale nigdy więcej nie było jej 
dane ich nosić.

Dzięki tym odkryciom naukowcy po-
twierdzili wcześniejsze ustalenia na temat 
terenu przyszłego Osiedla Futura Park. 
Najstarsze ślady osadnictwa na tym ob-
szarze pochodzą z wczesnej epoki żelaza, 
późniejsze ślady wskazują także na istnie-
nie w tym miejscu wioski w X wieku, a nie-
opodal, na niewielkim wzniesieniu rów-
nież później, od XI wieku.
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badań. Ze względu na ich wartość historyczną 
pewnie jeszcze o nich usłyszymy.

W tej chwili trwa sprzedaż domów na Osie-
dlu Futura Park. Póki co w ofercie jest pierw-
szy szereg, łącznie 5 lokali mieszkalnych. 
Docelowo na osiedlu powstanie 8 szeregów, 
a w nich 48 lokali mieszkalnych.

EN

FUTURA ARM IN ARM WITH PAST

ARCHAEOLOGICAL FINDINGS ON THE PLOT 
OF LAND WHERE FUTURA PARK HOUSING 
ESTATE WILL BE LOCATED HAVE REMINDED 
US OF THE FACT THAT WHEN ONE WANTS 
TO LOOK TOWARDS THE FUTURE, THEY 
CANNOT FORGET ABOUT THE PAST.

It is an extraordinary coincidence that ar-
chaeologists have found extremely precious 
artefacts from bygone eras exactly where 
Futura Park estate is being built. As a result, 
it is precisely here that the past and the fu-
ture combine into one to provide residents 
of the estate with good present.

FUTURE
The district of Maćkowy in Gdansk was so 
far neglected as far as bigger housing invest-
ments are concerned. It may appear strange 
because after all it is located only a several 
minutes’ drive from the centre, definitely 
closer than Łostowice, Szadółki or Ujeścisko. 
It is for various reasons that only now will Mać-
kowy start changing into a nice place to live 
in. A nice and – thanks to such investments as 
Futura Park – unusual place.

Futura Park is built under the patronage 
of Futurist painters; it will be possible to 
decorate the facades of its modern terraced 
houses with elements of Futurists’ most out-
standing representatives. Their list includes 

TERAŹNIEJSZOŚĆ
Zakończone prace archeologiczne umożliwi-
ły firmie K&L rozpoczęcie budowy osiedla. 
Wszystkie eksponaty, łącznie ze studniami, 
zostały zabezpieczone i przewiezione do 
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for example: Leon Chwistek, Wassily Kan-
dinsky, Gustav Klimt, Kazimierz Malewicz, 
Edward Munch and Henri Rousseau. But it 
is buyers (whose number is growing) who 
will decide on the final appearance of their 
buildings. Apart from the unusual use of 
Futurists’ paintings and the attractive loca-
tion of the estate, they are attracted by the 
quality of the buildings as well. Each of the 
available houses with surface areas of 149.5 
sq m, 160.4 sq m and 198.7 sq m has a garage 
and a terrace and was built with the use of 
innovative and ergonomic solutions. Ad-
ditionally, there will be recreation areas, 
a playground and a small sales centre built 
in the neighbourhood in the near future.

PAST
Although Futurists were driven by rejection 
of the past, the latter has reminded us that it 
cannot be forgotten in Futura Park.

Even before the estate builders dug the first 
spade into the ground, the developer had to 
dig his way through documentation. It turned 
out that archaeologists found traces of settle-
ments dated to the early Iron Age (650-400 
years BC) and to the early Middle Ages (11th-
13th century) here in the 1980s. Those trac-
es included pieces of earthenware, the most 
common relics of human past. As a result, in 
accordance with the law on protection of mon-
uments, the investor had to conduct rescue 
archaeological research. This is how scientists 
came to the construction site. The fact that the 
land was inhabited both in the Iron Age and in 
the Middle Ages was soon confirmed. And it is 
actually a good thing: the place was favourable 

for people living there in the distant past so 
why should it be different today?

The most interesting objects found in the 
area include two wells. They were discov-
ered actually towards the end of the research 
works. The first one, about a two-metre-deep 
hollow, contained a well-preserved, wooden 
casing. Archaeologists found fragments of 
early-medieval pottery, an iron hook and 
elements of a bucket handle on its bottom. 
Tree-ring and radiocarbon dating allowed 
scientists to determine the age of the casing: 
it was made after a half of the 10th century. 
The second early medieval well has not sur-
vived in such a good condition. But its hollow, 
which was 153 cm deep, hid an interesting ar-
chaeological object: a complete, wooden oar. 
Wood was perfectly preserved thanks to high 
humidity and lack of oxygen.

The place where the wells were dug had 
been used before too. Researchers found 
other pieces of earthenware on the bottom of 
a natural basin, which might signify that the 
hollow had been probably used to draw water 
even in the Iron Age.

56 objects, including for example traces 
of homestead and outbuildings or hearths, 
were altogether excavated on the whole plot 
of the Futura Park estate. Some hollows were 
used to store food and were located under 
erstwhile cottages. Characteristic deep ob-
jects used as smokehouses were also discov-
ered. Moreover, archaeologists who worked 
on the spot found 3024 fragments of pottery 
(decorated with horizontal or wavy lines and, 
some of them, marked with symbols on the 
bottom, for example a cross, circle or swas-
tika, which were probably used to identify 

the author), several metal tools and other 
everyday objects, like flint stones, a comb or 
scissors, as well as amber beads and several 
lumps of unworked metal. There was a gran-
ite quern-stone used to grind cereals laying in 
one hollow, waiting to be discovered exactly 
where it was left. Two so-called temple rings 
were found under stones on the bottom of 
another hollow. They were head ornaments 
used by women in the Middle Ages. The lady 
who owned them probably hid them for some 
reason under the stones on purpose but never 
had a chance to wear them again.

Thanks to those discoveries, scientists 
could confirm earlier findings about the place 
where Futura Park will be built. The oldest 
traces of settlements in the area come from 
the early Iron Age, while later traces indicate 
that there was a village here in the 10th cen-
tury and that another one was established on 
a hill nearby later, after the beginning of the 
11th century.

PRESENT
The finished archaeological works let K&L be-
gin construction works on the estate. All exhib-
its, including the wells, were secured and taken 
for further research. Due to their historical 
value, we will probably hear about them again.

Futura Park houses are currently on sale. 
There is so far one building with 5 houses on 
offer. 8 buildings, including 48 houses, are 
to be eventually built on the estate.

F U T U R A  P O D  R Ę K Ę  Z  P R Z E S Z Ł O Ś C I Ą

Designs and visualizations can be seen 
on the developer’s website: www.kli.com.pl. 
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T echnik ma umiejętności, ale nie ma 
planu działania. Często gra już w golfa 
wiele lat. W krótkich rundach jest bły-

skotliwy, czasem nawet olśniewający, gdy po-
pisze się tzw. up & down i w dwóch uderze-
niach skieruje piłkę do dołka. Ale jego 
największym wrogiem jest rutyna. Gdy daje 
się porwać swemu egotyzmowi, wierząc 
w swoje umiejętności techniczne, niepotrzeb-
nie szarżuje. Gra va banque, a to na dłuższą 
metę nigdy się nie opłaca. Dlatego Technik 

nie ma szans grając przeciwko zawodowcom. 
W biznesie to najczęściej charyzmatyczny 
i egocentryczny lider, zapatrzony w siebie de-
spota realizujący swoje wizje, bez oglądania 
się na innych, bez analizy rynku i bez względu 
na koszty. Gdy ma szczęście i intuicja go nie 
zawiedzie, osiąga rewelacyjne wyniki. Ale 
jego porażki są równie spektakularne. Gdyby 
jego drogę życiową przedstawić w formie wy-
kresu, znajdziemy tam strzelające w górę 
słupki i głębokie zapaści, jak kurs waluty, któ-
rą na cel wzięli sobie możni spekulanci.

Czwarty typ, najrzadszy ale i najbardziej 
pożądany to Zawodowiec.

Trafnie planuje całą rozgrywkę i ma wy-
starczające umiejętności, by ten plan wyko-
nać. Tak jak każdemu, zdarzają mu się wzloty 
i upadki, ale nigdy nie schodzi poniżej dobrego 
poziomu. Ma w sobie luz i pełną świadomość 
kontroli przebiegu gry. To prawdziwy golf, 
a nie walka o przetrwanie. Na polu golfowym 
jest doskonałym kompanem, bo gra sprawia 
mu przyjemność. Ma czas nie tylko na ude-
rzanie piłek, ale i konwersację z partnerami. 
W biznesie to menadżer wyznający zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Umie kierować 
ludźmi. Jego kariera przypomina stabilną, 
wznoszącą się linię. Wie jak osiągnąć zamie-
rzony efekt i ma stworzone dobre warunki do 
realizacji swoich celów. Najczęściej odnosi 
sukcesy, bo interesuje go coś więcej niż tyl-
ko wynik finansowy. Mimo spektakularnych 
sukcesów wciąż pragnie się rozwijać, posze-
rzać horyzonty. Wie, że droga do samoreali-
zacji i samodoskonalenia nigdy się nie kończy, 
a każdy sukces podnosi jedynie poprzeczkę 
stawianych sobie samemu wymagań, często 
bardziej natury etycznej, niż finansowej.

EN

WHO CAN WE MEET ON GOLF 
COURSE? TYPE 3 AND 4: TECH-
NICIAN AND PROFESSIONAL

The Technician has skills but no plan of 
action. In most cases, he has been play-
ing golf for many years. He is brilliant – 
even outstanding – in short rounds, when 
he displays his so-called up and down and 
needs just two strokes to send the ball to 
the hole. Routine is his biggest enemy. 
When – believing in his technical skills – 
he lets his egotism lead him, he becomes 
too reckless. He puts everything at stake 
when he plays, which doesn’t pay off in 
the long run. This is why the Technician 
has no chance against professionals. In 
business, he is usually the most charis-
matic and egocentric leader, a  self-con-
centrated despot who realizes his visions 
ignoring everyone else, without any anal-
ysis of the market and regardless of the 
cost. When he is fortunate and his intu-
ition doesn’t fail him, he achieves excel-
lent results. But his failures are equally 
spectacular. If we were to present his life 
path in the form of a chart, we would see 
sky-high columns and collapses, like in 
the rate of a currency that has become 
the target of wealthy speculators’ attack.

The Professional is the fourth, rarest 
but most desirable type.

He plans the whole game correctly 
and has sufficient skills to implement the 
plan. Like anyone else, he has his ups and 
downs but never goes below a decent lev-
el. He’s always laid-back and fully aware 
of his control over the course of the game. 
It is true golf, not a  struggle for surviv-
al. He is an excellent companion on the 
golf course because he finds pleasure in 
playing. He has enough time to not only 
hit the balls but also talk to his partners. 
In business, he is a manager that follows 
the rule of sustainable development. He 
knows how to manage people. His career 
resembles a stable, rising line. The Profes-
sional knows how to achieve the desired 
effect and prepares good conditions to at-
tain his objectives. He’s successful most-
ly because he is interested in more than 
just financial results. Despite spectacular 
achievements, he still wants to develop and 
broaden his horizons. He knows that the 
path to self-fulfilment and self-improve-
ment never ends and that each success only 
raises the standards he sets for himself, 
which are often more ethical than financial 
in character.
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Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu się 
zna. A jak się na czymś zna, to tego 
uczy – jest ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipulacyjnych. 
Doradza wielu managerom 
najwyższego szczebla. Czyli nie da 
się go owinąć wokół palca. Kiedy nie 
gra na planie to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

JACEK 
ROZENEK
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ZDJĘCIA Piotr Połoczański

GDAŃSK PO RAZ DRUGI Z RZĘDU ZAJĄŁ PIERWSZE 
MIEJSCE W RANKINGU SAMORZĄDÓW DZIENNIKA 
„RZECZPOSPOLITA”. JAKI JEST SEKRET SPRAWNIE 
DZIAŁAJĄCEGO SAMORZĄDU? OPOWIEDZIAŁ 
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA, PAWEŁ ADAMOWICZ.

SAMORZĄD NA SZÓSTKĘ 

Z PLUSEM

ROZMAWIAŁA Sylwia Gutowska

Jak praca samorządu przekłada się na po-
prawę jakości życia mieszkańców miasta?
Poprawa jakości życia mieszkańców to 
główny cel pracy samorządów. Każde na-
sze działanie temu służy w sposób bezpo-
średni, lub pośredni. Nowe inwestycje na 
przykład to zarówno wygoda dla mieszkań-
ców, jak i nowe miejsca pracy.

Co samorząd robi, by zatrzymać w Gdań-
sku młodych ludzi, dla których coraz czę-
ściej stolica jest jednak atrakcyjniejszym 
miejscem do pracy i życia?
W państwie, w którym stolica jest głów-
nym i najatrakcyjniejszym miejscem pracy 
– a nie jest to reguła – będzie ona zawsze 
ściągała młodych zdolnych fachowców. Ale 
wiele robimy, by takich ludzi zatrzymać 
i ściągnąć tych spoza Gdańska. Służy temu 
zarówno to, że w Gdańsku coraz łatwiej 
o ciekawą i nieźle płatną pracę. A także to, 
że miasto staje się coraz bardziej atrakcyj-
ne – budujemy najwięcej w Polsce miesz-
kań komunalnych i w systemie Towarzystw 
Budownictwa Społecznego. Rewitalizuje-
my kolejne dzielnice, które z miejsc „zapo-
mnianych przez Boga” stają się atrakcyjny-
mi dzielnicami. Jesteśmy polskim liderem 
w budowie dróg rowerowych. I wreszcie 
mamy niezwykle atrakcyjną ofertę kultu-
ralną i sportową. I to już jest magnesem dla 
młodych, aktywnych ludzi.

Gdańsk jest na drugim miejscu w Polsce 
pod względem pozyskiwania funduszy 
unijnych. Czemu zawdzięczacie taką sku-
teczność i co jeszcze należy udoskonalić?
Na drugim? Wedle niektórych rankingów 
jesteśmy w tej kategorii absolutnym lide-
rem. Ale nie spierajmy się o  szczegóły. 
Co trzeba robić by w tej kategorii odnieść 
sukces? Są dwa konieczne warunki. Przede 
wszystkim ciężka praca fachowców, któ-
rzy przygotowują aplikacje. Po wtóre ci fa-
chowcy muszą mieć świadomość, że jeste-
śmy drużyną. Drużyną, która ma wspólny 
cel. Tym celem jest rozwój naszego miasta. 
A  więc wszystko opiera się na ludziach, 
na starannym i  sensownym doborze lu-
dzi. I pod tym względem też osiągnęliśmy 
niewątpliwy sukces – sprawami Gdańska 
zarządza wspaniały, kompetentny zespół 
oddanych sprawie ludzi. 

Jak układa się współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim?
Świetnie. I chyba z dwóch zasadniczych po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że Urząd Mar-
szałkowski także zgromadził kompetentny 
zespół fachowców. Po drugie – a to także 
nie bez znaczenia – mamy szczęście do 
Marszałków. Zarówno Jan Kozłowski, jak 



S A M O R Z Ą D  N A  S Z Ó S T K Ę  Z  P L U S E M

i Mieczysław Struk to ludzie, którzy czują 
potrzeby swojego regionu. To prawdziwi fa-
chowcy, prawdziwi gospodarze. 

W czołówce rankingów przodują zawsze 
Sopot i Gdynia. Czy istnieje rywalizacja 
między częściami Trójmiasta i jeśli tak, 
czy stymuluje ona rozwój Metropolii i ca-
łego regionu?
Oczywiście, że tak. Ale rywalizacja, ta 
dobrze pojęta, tylko sprzyja rozwojowi. 
Wszystkie nasze trzy miasta od lat mają 
tych samych prezydentów. Myśmy się już 
nauczyli naszych miast. I nauczyliśmy się 
siebie nawzajem. Doskonale wiemy, jakie 
mamy silne i słabsze strony. A to wzajem-
ne poznanie jest niezbędnym budulcem 
zaufania i dobrej współpracy. Oczywiście 
nie znaczy to, że jest idealnie. Nigdy nie jest 
idealnie. Ale staramy się. Na przykład w ra-
mach Stowarzyszenia Obszar Metropolital-
ny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej Gdański 
Obszar Metropolitalny), które ma na celu 
zacieśnienie współpracy i doprowadzenie 
do harmonijnego rozwoju całego obszaru 
metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez 
jak najlepsze wykorzystanie potencjału 
miast i gmin członkowskich, z poszanowa-
niem ich odrębności i specyfiki. Obecnie, 
w ramach OMG-G-S działają 53 samorządy, 
obejmujące łącznie obszar o powierzchni 
blisko 6,7 tys. km², zamieszkały przez 1,55 
mln mieszkańców.

EN

SELF-GOVERNMENT WITH A+

IT IS THE SECOND TIME IN A ROW GDANSK 
HAS TAKEN THE FIRST PLACE IN THE 
RANKING OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS 
PREPARED BY RZECZPOSPOLITA DAILY. 
WHAT IS THE SECRET OF A WELL-OILED 
LOCAL SELF-GOVERNMENT? PAWEŁ ADA-
MOWICZ, MAYOR OF GDANSK, ANSWERS 
THE QUESTION.

How do the activities of a local self-gov-
ernment translate into improvements in 
the quality of life of city dwellers?
Improving the quality of life of local people 
is the main aim of self-governments. Each 
activity we engage in pursues this goal, in 
an either direct or indirect way. For in-
stance, new investments mean both conve-
nience for city dwellers and new jobs.

What does the self-government do to 
keep young people who increasingly often 
see the capital city as an after all more 
attractive place to work and live in?

In countries where the capital city is the 
main and the most attractive workplace 
(which is not a rule), it will always draw 
young, talented specialists. But we do 
a lot to keep such people here and attract 
those living outside Gdansk. What helps 
us is the fact that it becomes easier to find 
an interesting and quite well-paid job in 
Gdansk, as well as the fact that the city be-
comes more and more attractive. We build 
the biggest number of council and Social 
Housing Association flats in Poland. We 
renovate districts, which used to be “plac-
es forgotten by God” and now turn into at-
tractive neighbourhoods. We are the leaders 
in Poland as regards building bicycle lanes. 
Finally, we have a particularly attractive cul-
tural and sports offer. And it is a magnet for 
young, active people.

Gdansk is the second place in Poland as 
far as obtaining EU funding is concerned. 
To what do you owe such effectiveness 
and what still needs to be improved?
The second one? According to some rank-
ings, we are the undisputed leader in the 
field. But let’s not argue over details. What 
should one do to achieve success in the 
field? There are two necessary conditions. 
First of all, hard work of specialists who 
draw applications. Secondly, those special-
ists have to be aware that we are a team. 
A  team that has one common goal. The 
goal is to develop our city. In other words, 
everything is based on people, on a careful 
and reasonable selection of people. And we 
have achieved undoubted success in the 
matter as well: an excellent, qualified team 
of people devoted to the cause manage the 
affairs of Gdansk.

How is your cooperation with the Mar-
shal’s Office?
It’s excellent. I  think that there are two 
main reasons for that. Firstly, the Marshal’s 
Office has also organized a qualified team 
of specialists. Secondly, we are fortunate in 
Marshals, which is not without significance 
too. Both Jan Kozłowski and Mieczysław 
Struk are people who understand the needs 
of their region. They are real specialists 
and real managers.

Sopot and Gdynia are always leaders in 
rankings. Is there competition between 
the parts of Tricity and, if yes, does it 
stimulate the development of the me-
tropolis and the whole region?
Of course there is. But competition, the cor-
rectly understood one, only favours develop-
ment. All our three cities have had the same 
mayors for years. We have learned our cities 
too. And we have learned each other. We per-
fectly know what our strong and weak points 
are. And this mutual understanding is indis-
pensable for trust and good cooperation. It 
does not mean, however, that it is perfect. It is 
never perfect, but we keep trying. For exam-
ple as part of the Gdansk-Gdynia-Sopot Met-
ropolitan Area Association (formerly called 
the Gdansk Metropolitan Area), which is 
aimed at fostering cooperation and leading to 
harmonious development of the whole metro-
politan area around Gdansk by exploiting the 
potential of cities and member municipalities 
in the best way possible and with respect for 
their autonomy and specificity. There are cur-
rently 53 local self-governments operating as 
part of the Association. They altogether com-
prise an area of almost 6,700 km² inhabited 
by 1.55 million people.



oszliśmy z żoną do wniosku, że od 
początku czerwca do końca sierpnia 
nie ma sensu ruszać się z Trójmiasta. 

Bo niby po co? Przecież wszystko, co nam po-
trzebne do szczęścia, mamy tu na miejscu.

Pogoda od kilku lat jest jak na zamó-
wienie. W zeszłym roku znajomi polecieli 
w lipcu do Hiszpanii. U nas 25-30 stopni 
i bezchmurne niebo, a u nich na termo-
metrze stopni 20 i częsty deszcz. Z domu 
mamy niedaleko na plażę, więc każdego 
dnia staramy się na niej spędzić choć 
chwilę. Atrakcji o  takiej intensywności 
i różnorodności, jak w Gdańsku, Sopocie 
i w Gdyni nie ma żadna inna aglomera-
cja, być może nawet w całej wschodniej 
Europie! Zdarzają się weekendy, w któ-
rych należałoby się rozdwoić, a może na-
wet potroić, żeby skorzystać ze wszyst-
kich ciekawych propozycji, jakie tutaj 
mamy. Tak się dobrze składa, że staliśmy 
się beneficjentami pewnego rodzaju kon-
kurencji pomiędzy Gdańskiem, Sopotem 
i Gdynią. Prześcigają się w ciekawych po-
mysłach organizacji wydarzeń, zawodów 
czy imprez, które, tak jak wspomniałem 
wcześniej, wypełniają cały kalendarz waka-
cji. Są to często wydarzenia znane w całej 
Polsce, a nawet na świecie. Wystarczy wy-
mienić Open'er Festival, Zlot Żaglowców 
Baltic Sail, CSIO Sopot, Festiwal Szekspi-
rowski, Herbalife Triatlon czy Jarmark Do-
minikański. Według statystyk z  zeszłym 
roku Trójmiasto odwiedziło blisko osiem 
milionów turystów. Na sopockie molo we-
szło w  ubiegłego lata ponad osiemset ty-
sięcy osób. Ze względu na olbrzymi tłok 
w najbardziej popularnych miejscach nie 

jest to pocieszająca informacja dla miesz-
kańców Trójmiasta, ale mi to nie przeszka-
dza. Po prostu chodzę swoimi prywatnymi 
ścieżkami.

Ostatni ważny powód, dlaczego wa-
kacje spędzamy w  Trójmieście, dotyczy 
grona naszych przyjaciół i  znajomych, 
którzy co roku tutaj przyjeżdżają. Jest to 
znakomita okazja, żeby się z nimi spotkać 
i miło, ciekawie spędzić czas. W ramach 
gościnności zawsze zabieramy ich na rejs 
jachtem z Gdańska do Sopotu, a następ-
nie do Gdyni, by wieczorem wrócić mo-
rzem do domu. To moja ulubiona trasa i, 
jak się okazuje, nie tylko moja.

Trójmiasto przyciąga. Mnie przyciągnę-
ło, jak widać, na dobre.

EN

HOLIDAYS IN TRICITY

I HAVE LIVED IN GDANSK FOR SIX YEARS. 
I MOVED HERE FROM WARSAW. IT WAS ONE 
OF THE BEST DECISIONS IN MY LIFE. THE 
LOCAL ATMOSPHERE, CLIMATE AND WORK-
ING AND DEVELOPMENT CONDITIONS DO 
ME GOOD. MOREOVER, I FEEL LIKE LEAVING 
THE CITY LESS AND LESS OFTEN.

My wife and I decided that we would not 
leave Tricity from the beginning of June 
until the end of August. Why should we? 
After all, we have everything we need to 
be happy right here.

The weather has been as if custom-made 
for several years. My friends went to Spain 

last year. It was 25-30 degrees and a cloud-
less sky here and 20 degrees and regular 
rain showers there. It is quite close to the 
beach from our house so we try to spend 
at least a  moment by the sea every day. 
No other conurbation in perhaps even the 
whole Eastern Europe has so intense and 
diverse attractions as those found in Gdan-
sk, Sopot and Gdynia! There are some-
times weekends when you would have to 
divide into two or even three to enjoy the 
whole interesting offer we have here. Fortu-
nately, it so happens that we have become 
beneficiaries of a kind of competition be-
tween Gdansk, Gdynia and Sopot. They 
try to outdo each other as regards ideas for 
interesting events or contests, which – as 
I have already mentioned – fill the whole 
summer calendar. They are often events 
that are well-known in the whole Poland 
or even in the world. Think for example 
about Open’er Festival, the Sailing Ships’ 
Races Baltic Sail, CSIO Sopot, the Shake-
speare Festival, the Herbalife Triathlon or 
St. Dominic’s Fair. According to statistics, 
nearly eight million tourists visited Tricity 
last year. More than eight hundred thou-
sand people entered the Sopot Pier last 
summer. It is not an encouraging piece of 
news for the inhabitants of Tricity because 
of huge crowds in the most popular places, 
but it does not bother me. I simply follow 
my own private paths.

The last important reason why we spend 
the summer break in Tricity has to do with 
our friends who come here every year. It 
is a perfect chance to meet them and have 
a nice and interesting time. We offer them 
hospitality and always take them on a yacht 
cruise from Gdansk to Sopot and then to 
Gdynia and come back home across the 
sea in the evening. It is my favourite route, 
and it turns out that it is the favourite one 
of others too.

Tricity is attractive. It attracted me and, 
as can be seen, it attracted me for good.
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WAKACJE 
W TRÓJMIEŚCIE

OD SZEŚCIU LAT MIESZKAM W GDAŃSKU. PRZEPROWADZIŁEM 
SIĘ TU Z WARSZAWY. BYŁA TO JEDNA Z LEPSZYCH DECYZJI 
W MOIM ŻYCIU. SŁUŻY MI TUTEJSZA ATMOSFERA, KLIMAT 
ORAZ WARUNKI DO PRACY I ROZWOJU. POWIEM WIĘCEJ: 
CORAZ RZADZIEJ CHCE MI SIĘ STĄD WYJEŻDŻAĆ.

FOT. SYLWESTER CISZEK

TEKST

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ





W OSTATNI WEEKEND CZERWCA NA SOPOCKIEJ 
PLAŻY MOŻNA BYŁO OGLĄDAĆ NIEZWYKŁY 
TURNIEJ SIATKOWEJ PIŁKI PLAŻOWEJ. 
W BEACH VOLLEYBALL BUSINESS CUP JAK 
CO ROKU WZIĘLI UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE 
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KORPORACJI. 
LIDEREM TEGOROCZNEJ EDYCJI, ZAJMUJĄC 
PIERWSZE MIEJSCE NA PODIUM I ZDOBYWAJĄC 
TYTUŁ SPORTOWEJ FIRMY ROKU, 
ZOSTAŁA ADVA OPTICAL NETWORKING.

TEKST I ZDJĘCIA Materiały prasowe

o już piąta edycja tego wydarzenia, 
gdzie pracownicy firm mogli prze-
nieść swoją energię na pole sportowej 

rywalizacji. Jak podkreśla Monika Reszko 
z Human Concept & Solutions, pomysło-
dawczyni turnieju, BVB Cup wykracza poza 
sztywne ramy pracowniczych „eventów” – 
Sport wyzwala wiele pozytywnych emocji 
i jest świetną płaszczyzną integracji ludzi 
pracujących w jednej firmie. Widać to nie 
tylko po zawodnikach, ale także kibicach, 
którzy przychodzą dopingować swoje firmo-
we zespoły Eksperci wskazują, że sport jest 
doskonałą alegorią naszego codziennego 
życia w pracy i poza nią. Funkcjonujemy 
w grupach, mamy wspólne cele, określone 
kompetencje i zakres odpowiedzialności. 
– Od wielu lat prowadzimy działania roz-
wojowe dla z firm z których część bierze też 
udział w turnieju. Widzimy więc te zespo-
ły także w trakcie działań operacyjnych, 
gdzie budzimy ich potencjał i efektywność 
w realiach pracy. Wiele cech, takich jak 
skuteczność w życiu zawodowym, postawa 
zaangażowania i pozytywne nastawienie 
widoczne są także na boisku – dodaje Mo-
nika Reszko. Sama firma Human Concept 
& Solutions to pionier nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu HR, komunikacji i relacji 
wewnętrznych. Od lat prowadzą badania 

nad rozwojem i sposobem organizacji firm. 
BVB Cup to efekt nieszablonowego podej-
ścia do tych zagadnień.

W tej edycji zmierzyły się 32 drużyny z 25 
firm. W ciągu dwóch dni zmagań na molo 
w Sopocie rozegrano 110 meczy. Na podium 
stanęły Adva Optical Networking, Sofitel 
Grand Sopot i Saur Neptun Gdańsk. Do 
rywalizacji stanęły firmy zarówno polskie 
(Lotos, Torus), jak i międzynarodowe (PwC, 
Goyello). Pozostaje odliczać czas do przyszło-
rocznej edycji.
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COMPETITION WITHOUT TIES

WE COULD SEE AN UNUSUAL BEACH VOL-
LEYBALL TOURNAMENT AT THE LAST 
WEEKEND OF JUNE ON THE BEACH IN SO-
POT. AS EVERY YEAR, REPRESENTATIVES 
OF POLISH AND FOREIGN CORPORATIONS 
TOOK PART IN BEACH VOLLEYBALL BUSI-
NESS CUP. ADVA OPTICAL NETWORKING 
BECAME THE LEADER OF THIS YEAR’S 
EDITION AS IT TOOK THE FIRST PLACE ON 
THE PODIUM AND WON THE TITLE OF THE 
SPORTS COMPANY OF THE YEAR.

It has already been the fifth edition of 
the event, which gives company employ-
ees a chance to transfer their energy to the 
sphere of sports competition. As emphasised 
by Monika Reszko from Human Concept & 
Solutions, the originator of the tournament, 

BVB Cup overcomes the tight constrictions of 
workers’ events. “Sport triggers many positive 
emotions and is an excellent plane for inte-
gration between people working in the same 
company. It can be seen in not only the com-
petitors themselves but also fans who come 
to cheer on their company teams.” Experts 
point out that sport is a perfect allegory of our 
everyday life at and out of work. We operate 
in groups, have common goals and specific 
qualifications and scope of responsibility. “We 
have been involved in development activities 
for companies for many years. Some of them 
also take part in the tournament, so we can 
see those teams during operational activities 
too, when we unlock their potential and boost 
their effectiveness in professional realities. 
Many features, like for example efficiency in 
professional life, commitment and a positive 
attitude, are visible on the pitch as well,” says 
Monika Reszko. Human Concept & Solutions 
is a pioneer of innovative solutions in HR, com-
munications and internal relations. The com-
pany has been conducting research in compa-
ny development and organizational models for 
years. BVB Cup is the result of their unconven-
tional approach to those issues.

32 teams from 25 companies took part 
in this year’s edition of the tournament. 110 
matches were played within two days on the 
Sopot pier. The podium was taken by Adva Op-
tical Networking, Sofitel Grand Sopot and Saur 
Neptun Gdańsk. The tournament was entered 
by both Polish companies (Lotos, Torus) and 
international ones (PwC, Goyello). It only re-
mains for us to await the next year’s edition.
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Sportowa firma Roku to odrębna idea w ra-
mach turnieju – akurat Adva wygrała jedno 
i drugie w tym roku

RYWALIZACJA 
BEZ KRAWATÓW
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GWIAZDORSKA 
PIELĘGNACJA
JAKIE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO SĄ NAJBARDZIEJ 
SPEKTAKULARNE? TO NIEINWAZYJNE CACI. 
W SALONIE KOSMETYCZNYM PETITE PERLE 
PODDACIE SIĘ IM NA NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM 
SPRZĘCIE W TRÓJMIEŚCIE.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

CACI Ultimate to najnowszy wytwór marki 
CACI. Jest połączeniem trzech upiększa-
jących technik: mikroprądów, mikroder-
mabrazji i leczenia światłem LED. Taka 
kombinacja daje kosmetologowi możliwość 
przeprowadzenia najbardziej holistycz-
nych, niechirurgicznych zabiegów este-
tycznych, jakie są dostępne na rynku. 
Szeroka gama programów, od wygładzania 
zmarszczek, po tonizację twarzy, likwidację 
rozstępów, aż po odmładzanie skóry dłoni, 
sprawi, że poczujesz się dopieszczona od 
stóp do głów.

Leczenie światłem odbywa się przy po-
mocy głowicy zwanej grzebieniem LED. Dzię-
ki możliwości wyboru strumienia światła, 
zabieg nadaje się dla osób w każdym wie-
ku – może działać przeciwzmarszczkowo 
albo antytrądzikowo. Zabieg Anti-aging 
poprawi owal twarzy, wygładzi zmarszcz-

ki, ale też wysmukli ciało i  zlikwiduje 
rozstępy. 

Mikroprądy to innowacyjna metoda uję-
drniania zarówno twarzy, jak ciała. Zabie-
giem idealnym na zregenerowanie skóry po 
wakacjach jest CACI Hydratone. To połącze-
nie stymulacji elektrodami zakończonymi 
kulkami z maską silikonowo-żelową, która 
przewodzi prądy, jednocześnie dając wspa-
niały efekt nawilżenia. Dzięki temu przywró-
cimy do życia zmęczoną podróżowaniem 
i wysuszoną słońcem skórę twarzy. W salonie 
dostaniecie też serum peptydowe, które jest 
domową kontynuacją zabiegu w salonie.

Petite Perle
Salon Kosmetyczny Gdańsk

ul. Maurycego Beniowskiego 51
80-355 Gdańsk

tel. +48 58 355 22 11
www.petiteperle.pl

EN

STAR CARE

WHAT FACE AND BODY TREATMENTS ARE 
THE MOST SPECTACULAR? THE NON-INVA-
SIVE CACI ONES. YOU CAN RECEIVE THEM 
ADMINISTERED WITH THE USE OF THE BEST 
EQUIPMENT IN TRICITY IN THE PETITE PER-
LE BEAUTY PARLOUR.

CACI Ultimate is the latest product by CACI. 
It is a combination of three beautifying tech-
niques: Microcurrent, Microdermabrasion 
and LED light therapy. Such a combination 
gives the cosmetologist a chance to provide 
you with the most holistic, non-surgical aes-
thetic treatments available on the market. 
A wide array of programmes (from wrinkle 
softening through facial toning and stretch 
marks treatment to hand skin rejuvenation) 
will make you feel pampered from head to toe.

The light therapy is administered with the 
use of a special head called a LED comb. As 
one can choose from several streams of light, 
the treatment is perfect for people of all ages 
– it can have an anti-wrinkle or an anti-acne 
effect. The anti-ageing treatment will not only 
improve the shape of your face and soften 
wrinkles but also remove stretch marks and 
have a slimming effect.

The Microcurrent treatment is an innova-
tive method of both facial and body firming, 
and CACI Hydratone is a perfect way to regen-
erate your body after summer. It is a combina-
tion of electrode stimulation with the use of 
rollers covered with a silicon gel mask, which 
conducts currents and at the same time has 
an excellent hydration effect. As a result, you 
will breathe new life into your facial skin, 
tired of travelling and dried in the sun. You 
will also receive peptide serum in the parlour, 
which will help you continue the treatments 
you underwent in Petite Perle at home.

G W I A Z D O R S K A  P I E L Ę G N A C J A



WYSOKIE TEMPERATURY U JEDNYCH 
WŁĄCZAJĄ LENIWY TRYB WAKACYJNY, 
U INNYCH WRĘCZ PRZECIWNIE – 
ZAWODNICY TORUS TRIATHLON 
TEAM SĄ WŁAŚNIE W SAMYM 
ŚRODKU SEZONU STARTOWEGO.

TEKST Jakub Milszewski

 Torusie (gdański deweloper ko-
mercyjny) nie próżnują ani ekipy 
budowlane, ani startujący w  bar-

wach Torus Triathlon Team sportowcy. Ci 
pierwsi przygotowują się właśnie do rozbiórki 
starego budynku na rogu al. Grunwaldz-
kiej i ul. Kołobrzeskiej, by zrobić miejsce 
dla III etapu powstającego tam kompleksu 
Alchemia. Lada moment na placu budo-
wy pojawi się ciężki sprzęt, a chwilę później 
z  gruntu zaczną wyrastać mury kolejnej 

TORUS 
TRIATHLON 
TEAM. 
PEŁNA 
MOBILIZACJA

części inwestycji. Budynek ten, tak, jak 
wcześniejsze, poza powierzchnią biurową 
oferować będzie także usługi towarzyszące.

Tymczasem sportowcy zrzeszeni w ra-
mach bazującego kilkaset metrów dalej 
w AquaStacji Torus Triathlon Teamu tak-
że pracują w pocie czoła. Członkowie gru-
py wylewają na treningach pod okiem tre-
nera Tadeusza Czepukojcia siódme poty, 
by potem podczas startów osiągać jak naj-
lepsze wyniki.

Torus Triathlon Team to w chwili obec-
nej grupa złożona w większości z amato-
rów. Jej historia zaczęła się jesienią ubiegłe-
go roku, kiedy to trener Tadeusz Czepujkoć 
spotkał się z reprezentantami Torusa, de-
welopera Alchemii, w którym mieści się 
AquaStacja. – Podczas spotkania padło ha-
sło „triathlon“ – wspomina trener. – Tak się 
składa, że sam jestem zawodnikiem, star-
tuję od wielu lat, fascynuję się triathlonem 
i zawsze marzyłem o tym, żeby w takim 
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TORUS 
TRIATHLON 
TEAM. 
PEŁNA 
MOBILIZACJA

obiekcie poprowadzić grupę. O stworzeniu 
drużyny myślałem od lat, ale trudno było 
mi znaleźć miejsce, w którym mógłbym 
taki projekt zrealizować. Alchemia wyda-
wała się do tego idealna. 

Okazało się, że to było to miejsce i ten 
czas. Trener  Czepukojć i Torus złapali kon-
takt błyskawicznie. Pakt został zawarty. 
Wkrótce pod kuratelą trenera zajęcia roz-
poczęli pierwsi zawodnicy. – Nasza grupa 
zajęcia ma cztery razy w tygodniu. Zawod-
nicy ćwiczą też sami. Zaczynamy już jesie-
nią, a wiosną rozpoczynają się starty – opi-
suje trener. W sezonie praktycznie każdego 
tygodnia zawodnicy Torus Triathlon Te-
amu biorą udział w  jakichś zawodach. 
W Stężycy wystartowało siedmiu zawod-
ników drużyny oraz sam trener, który zajął 
drugie miejsce w kategorii 50-latków. Jego 
córka wygrała kategorię 24-latków. Tego 
samego weekendu dwóch członków TTT 
wzięło udział w zawodach we Frankfurcie.

Każdy z członków drużyny sam określa 
swoje cele. Są one bardzo różne, bo różny jest 
też poziom sportowy zawodników. – Ja nie 
stawiam nikomu celów, pomagam im w osią-
gnięciu tych, które sami sobie założyli. Cza-
sami ich studzę, bo moim zdaniem zakładają 
sobie nieraz zbyt wyśrubowane cele. Czasami 
z kolei jest tak, że trzeba ich wzmocnić, by 
uwierzyli w siebie – opowiada Czepukojć.

W szeregach teamu od marca jest je-
den zawodowiec – Bartosz Banach, je-
den z  najlepszych polskich zawodników 
MTB, a od pewnego czasu także zapalony 
triathlonista.

– Wszystko zaczęło się od tego, że za-
cząłem chodzić do Alchemii na basen i tam 
przygotowywać się do startów. Zupełnie 

W SZEREGACH TEAMU 
OD MARCA JEST 
JEDEN ZAWODOWIEC 
– BARTOSZ BANACH, 
JEDEN Z NAJLEPSZYCH 
POLSKICH 
ZAWODNIKÓW MTB, 
A OD PEWNEGO CZASU 
TAKŻE ZAPALONY 
TRIATHLONISTA.

przypadkiem trafiłem na Torus Triathlon 
Team. Trener zaproponował mi spotkanie 
z przedstawicielami Torusa. Wszystko poszło 
dobrze. Teraz Torus pomaga mi w osiąganiu 
założonych wyników – opowiada Banach.

Bartosz ma za sobą póki co zaledwie kil-
ka startów, ale z miejsca stał się zawodni-
kiem, z którym trzeba się liczyć. W swoim 
triathlonowym debiucie w Sierakowie zdo-
był Mistrzostwo Polski w swojej kategorii 
wiekowej, a kategorię Open zakończył na 
bardzo dobrym 8. miejscu.

Banach sam przyznaje, że zaintereso-
wał się triathlonem jeszcze zanim doszło 
do współpracy z Torusem, ale jednocze-
śnie nie ma zamiaru kończyć przygody 
z  MTB, z  którym jest związany od lat. 
MTB pomaga mu także w  przygotowa-
niu do startów triathlonowych: – W Pol-
sce sezon triathlonowy zaczyna się ze 
względu na warunki atmosferyczne pod 
koniec maja, a tymczasem wyścigi w kolar-
stwie górskim odbywają się nawet w połowie 
marca. Wytrzymałość, sprawność i cechy 
motoryczne budują się podczas wyścigu – 
to najlepszy sposób przygytowania się do 
triathlonu – mówi.

Obecność Bartosza Banacha w Torus 
Triathlon Teamie odbija się pozyty w-
nie zarówno na jego przygotowaniach, 
jak i na treningach reszty drużyny. Bar-
tosz do swoich triathlonowych startów 
przygotowuje się od listopada. – Zaczą-
łem systematycznie biegać – opowiada. 
– Wcześniej biegałem w zasadzie zimą, 
kiedy nie była możliwa jazda na rowerze. 
Teraz biegam praktycznie cały czas. Do 
tego rower – podstawa wszystkich trenin-
gów triathlonu, jak i MTB.

Z  innymi zawodnikami TTT Bartosz 
spotyka się podczas wyścigów i treningów 
na pływalni. – Rywalizujemy, a w zasadzie 
wspieramy się w osiąganiu coraz lepszych 
efektów treningowych, które mamy zamiar 
przenosić później na starty podczas zawo-
dów – mówi. – Jego zapał i doświadczenie 
zawodowe przenika też do reszty grupy – do-
daje trener Czepukojć. – Konsultuje trenin-
gi kolarskie, my go wzbogacamy jeśli cho-
dzi o trening biegowy i pływacki. Czekamy 
na owoce, a te – jak na pierwszy rok jego 
statrów w triathlonie – są obiecujące.

Przed Bartoszem Banachem najważ-
niejszy triathlonowy start w  tym roku: 
Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni. Tadeusz 
Czepukojć marzy, żeby Bartosz ukończył 
wyścig w pierwszej dziesiątce kategorii 
Open. – W swoim outdoorowym debiucie 
uzyskał czas 4:14. To jest czas, o którym 
marzy większość z  nas, a  on to zrobił 
w pierwszym starcie. Wydaje mi się, że ma 
ogromny potencjał, żeby być jeszcze szyb-
szym. Jeżeli uda mu się ten czas poprawić 
podczas Herbalife – a ma na to szanse – to 
może być pierwsza dziesiątka. Ale pamię-
tajmy, że to pierwszy sezon Bartosza, więc 
ja na pewno nie będę wywierał na nim pre-
sji, żeby robił jakieś niesamowite rzeczy.

Tegoroczne zawody w Gdyni będą bar-
dzo mocno obsadzone. Na listach startowych 
znalazły się dziesiątki zawodników z całej 
Europy oraz najlepsi triathlonowcy z Polski. 
Bartoszowi nie będzie zatem łatwo. Mówi, że 
jego celem jest zejście poniżej czterech go-
dzin. Po gdyńskich zawodach Bartosz Banach 
weźmie jeszcze udział w Mistrzostwach Polski 
w CrossTriathlonie oraz wyścigu Kraków-Ty-
niec CrossTriathlon, gdzie będzie faworytem. 

Do Torus Triathlon Team dołączyć może 
praktycznie każdy – grupa jest otwarta. Wy-
starczy umówić się na darmowy trening te-
stowy. – Grupa nie jest zamknięta dlatego, że 
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to grupa żywa. Czasami po 2-3 miesiącach 
ktoś się wycofuje, bo nie daje rady, bo wypa-
dają jakieś sprawy rodzinne... W tej chwili 
jeśli chodzi o ilość zawodników i dostępność 
obiektów mamy obłożenie bliskie 100%, ale 
jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym nie przy-
jął kogoś na trening testowy. Zawsze można 
przyjść, zobaczyć jaka jest atmosfera w klu-
bie – mówi trener Tadeusz C Czepukojć. On 
i jego zawodnicy spotkają się w Alchemii po 
raz kolejny we wrześniu. – Na pewno część 
zawodników powróci, bo będą chcieli kon-
tynuować swoją przygodę, ale pojawią się 
też nowi, których zawsze witamy z otwar-
tymi ramionami. Jeśli ktoś chce spróbować 
triathlonu – zapraszamy do nas.

EN

TORUS TRIATHLON TEAM. 
FULL MOBILIZATION

HIGH TEMPERATURES TURN THE IDLER 
OR VACATION MODE ON IN SOME OF 
US, BUT IT IS THE OTHER WAY ROUND 
IN OTHERS – TORUS TRIATHLON TEAM 
MEMBERS ARE IN THE VERY MIDDLE OF 
THE STARTING SEASON.

Neither construction teams nor sportspeople 
who compete in the colours of Torus Triath-
lon Team loaf around in Torus (a commercial 
developer from Gdansk). The first ones cur-
rently prepare to demolish an old building at 
the corner of Grunwaldzka and Kołobrzeska 
streets to make place for the 3rd stage of the 
Alchemia complex that is built there. Heavy 
machines will appear on the construction site 
any moment now, and soon walls of the next 
part of the project will be erected. Just like the 
previous ones, the building will offer not only 
office space but also additional services.

In the meantime, members of Torus Tri-
athlon Team, which is based several hun-
dred metres away in AquaStacja, toil by the 
sweat of their brows too. Their coach Tadeusz 
Czepukojć makes them sweat blood during 
trainings so that they achieve as good results 
as possible during competitions.

Torus Triathlon Team is currently a group 
composed of mainly amateurs. Its history be-
gan in the autumn of last year, when Tadeusz 
Czepukojć met with representatives of Torus, 
the developer of Alchemia, where AquaStac-
ja is located. “The word ‘triathlon’ was men-
tioned during the meeting,” the coach says. 
“It so happens that I’m a triathlete too and 
have been training for many years. I’m fas-
cinated by triathlon and have always dreamt 
about leading a group in such an object. I’ve 
been thinking about organizing a team for 
many years, but it was difficult to find a place 
that could let me realize such a project. Alch-
emia seemed perfect for that.”

It turned out that it was the right place and 
the right time. Czepukojć and Torus imme-
diately established contact. They concluded 
a pact. Shortly after that the first competitors 
began their trainings under the coach’s super-
vision. “Our group has trainings four times 
a week. Its members practise alone too. We 
begin already in the autumn, while first starts 
begin in the spring,” says the coach. During 
the season, Torus Triathlon Team members 
take part in various competitions practical-
ly every week. Eight competitors from the 
team entered a race in Stężyca, including the 
coach himself, who took the second place in 

PRZED BARTOSZEM 
BANACHEM NAJWAŻNIEJSZY 

TRIATHLONOWY START 
W TYM ROKU: HERBALIFE 

IRONMAN 70.3 W GDYNI. 
TADEUSZ CZEPUJKOĆ 

MARZY, ŻEBY BARTOSZ 
UKOŃCZYŁ WYŚCIG 

W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE 
KATEGORII OPEN. 
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the group of 50-year-olds. His daughter won 
in the 24-year-olds’ group. Two TTT members 
took part in a competition held in Frankfurt 
on the same weekend.

Each team member defines their aims 
on their own. They often differ because the 
competitors’ sports skills differ too. “I don’t 
set any goals for anyone but help each team 
member achieve the ones they set them-
selves. I sometimes cool their enthusiasm 
when, in my opinion, they establish too 
unrealistic goals. And sometimes I have to 
motivate them so that they start believing in 
themselves,” says Czepukojć.

There has been one professional in the 
team since March, Bartosz Banach, who is 
one of the best Polish MTB marathoners. He 
has also been a keen triathlete for some time.

“It all began when I started going to the 
pool in Alchemia and preparing for various 
competitions there. I came across Torus 
Triathlon Team by sheer chance. The coach 
suggested that I meet with Torus representa-
tives. Everything went well. Now Torus helps 
me achieve the desired results,” says Banach.

Bartosz has so far taken part in only sever-
al contests but right away became a competi-
tor that cannot be ignored. During his triath-
lon debut in Sieraków, he became the Polish 
Champion in his age group and took a very 
good, 8th place in the Open category.

Banach admits himself that he became in-
terested in triathlon even before his coopera-
tion with Torus but at the same time does not 
want to end his adventure with MTB, in which 
he has been involved for years. MTB helps him 
in preparations for triathlon competitions as 
well. “Due to our weather conditions, the tri-
athlon season in Poland begins towards the 
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end of May, while mountain bike races take 
place even in the middle of March. I develop 
stamina, physical fitness and motor skills 
during races, which is the best way to prepare 
for triathlon,” he says.

Bartosz Banach’s presence in Torus Tri-
athlon Team has a positive effect on both his 
and other team members’ trainings. Bartosz 
have been preparing for his triathlon compe-
titions since November. “I’ve started running 
systematically,” he says. “Before that, I used 
to run generally in winter, when it was impos-
sible to ride a bike. Now I run all the time. Plus 
a bicycle – the basis of all triathlon and MTB 
trainings.

Bartosz meets with other TTT members 
during competitions and trainings in the 
pool. “We compete but mainly support each 
other in achieving better and better training 
results, which we then want to translate into 
our achievements during competitions,” he 
says. “His enthusiasm and professional ex-
perience infect also the rest of the group,” 
Czepukojć adds. “He gives us advice on cy-
cling trainings, while we help him as far as 

swimming and running trainings are con-
cerned. We wait for results. As for his first year 
in triathlon, they are promising.”

Bartosz Banach now faces the most im-
portant triathlon event of this year, Herbalife 
Ironman 70.3 in Gdynia. Tadeusz Czepuko-
jć hopes that Bartosz will end the race in the 
first ten places in the Open category. “He fin-
ished his outdoor debut with the result 4:14. 
It’s a time most of us dream about, and he did 
it during his first event. I think that he holds 
great potential for being faster. If he manages 
to improve his result during Herbalife, and he 
stands a chance to do so, he can end the race 
in the first ten. But we should remember that 
it’s Bartosz’s first season so I surely won’t sus-
tain any pressure on him or force him to do 
amazing things.”

This year’s competition in Gdynia will 
have a strong cast. Its start lists include dozens 
of competitors from the whole Europe and 
the best triathletes from Poland. As a result, 
Bartosz will not have it easy. He says his aim is 
to go below four hours. After the competition 
in Gdynia, Bartosz Banach will participate in 
the Polish CrossTriathlon Championship and 
in Cracow-Tyniec CrossTriathlon race. He is 
going to be the favourite in the latter.

Practically anyone can join Torus Triath-
lon Team; it is an open group. To do so, you 
just have to arrange to meet for a free test 
training. “The group is not closed because 
it’s a living group. Sometimes people resign 
after 2-3 months because they can’t manage 
any longer, some family issues appear. At the 
moment, as far as the number of our compet-
itors and access to facilities is concerned, the 
group is almost 100% full, but I have never 
refused to take someone for the test training 
so far. Anyone can always come here, feel the 
atmosphere in the club,” says Tadeusz Czepu-
kojć. The next time he and his competitors 
will meet in Alchemia will be in September. 
“A part of the competitors will certainly come 
back because they want to continue their ad-
venture, but new ones will appear too. We al-
ways greet them with open arms. If you want 
to try triathlon, feel invited to join us.”FO
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ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwa Gutowska

NOWE OBLICZE 
WRZESZCZA

mowną granicą oddzielającą Wrzeszcz 
Górny od Dolnego są tory kolejowe. 
Na południe od nich rozpościera się 

Wrzeszcz Górny, przez który przechodzi 
główna arteria Gdańska, ulica Grunwaldz-
ka. Wokół niej zlokalizowane są biura, sklepy 
i banki, czyli regularna tkanka miejska. Na 
północ od torów rozpościera się zupełnie inny 
Wrzeszcz. Kiedyś urokliwa dzielnica z kamie-
niczkami, miejsce, gdzie urodził się Günter 
Grass, dziś jeśli odwiedzana przez turystów 
i mieszkańców, to raczej jako miejsce alter-
natywne. To musiało się zmienić i wreszcie 
się zmienia. Na pierwszy ogień poszła ulica 
Wajdeloty, której rewitalizacja była jednym 
z głównych punktów na liście priorytetów 
Prezydenta Miasta Gdańska na rok 2015. 
W zeszłym roku w pobliżu tej ulicy ruszyły 
przełomowe inwestycje.

Browar Gdański położony jest w miejscu 
dawnych zabudowań z XIX wieku. Powstają-
ce tam osiedle mieszkaniowe swoją ofertą 
kierowane jest do osób na każdym etapie ży-
ciowego rozwoju. Do wyboru są  przestronne 
apartamenty, ekskluzywne lofty i przytulne 

WRZESZCZ TO JEDNA Z GŁÓWNYCH CZĘŚCI GDAŃSKA. 
DOTYCHCZAS CAŁE ŻYCIE TOCZYŁO SIĘ WE WRZESZCZU 
GÓRNYM, POZOSTAWIAJĄC WRZESZCZ DOLNY 
MIŁOŚNIKOM MOCNYCH WRAŻEŃ. POWSTAJĄCE WŁAŚNIE 
TAM BROWAR GDAŃSKI I GALERIA METROPOLIA NIE 
TYLKO ZMIENIĄ OBLICZE OKOLICY, ALE MAJĄ SZANSĘ 
PRZENIEŚĆ TU CENTRUM ŻYCIA BIZNESOWEGO 
I KULTURALNEGO. JESZCZE WIĘKSZYM OPTYMIZMEM 
NAPAWA FAKT, ŻE ZA CAŁYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
STOI DEWELOPER Z POMORZA, FIRMA GÓRSKI.
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kawalerki. Umiejscowienie osiedla praktycz-
nie pośrodku szlaku komunikacyjnego Gdań-
sk-Sopot-Gdynia, w bliskiej odległości do 
stacji SKM i za chwilę otwieranej Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej sprawia, że przemiesz-
czanie się w najodleglejszy punkt Trójmiasta 
nie stanowi problemu. Zakupując mieszka-
nie w tej części Gdańska jednego trzeba być 
pewnym – to gwarancja dobrej inwestycji. Na 
parterach dostępne będą lokale handlowo-
-usługowe, idealne dla restauracji, salonów 
fryzjerskich czy sklepów.

Wyjątkowości okolicy doda powstający tu 
projekt o nazwie Browar Gdański Kulturalny, 
za którym stoi mecenas projektu – deweloper 
Górski.  Osobą odpowiedzialną za komercja-
lizację i przedsięwzięcia artystyczne jest po-
mysłodawca projektu Arkadiusz Hronowski. 
Dzięki tej inwestycji położone w strategicz-
nym punkcie osiedle nie będzie odgrodzone 
od reszty miasta. W piwnicach i częściach 
budynków wokół powstaną połączone ze 
sobą przybytki kultury, dające dostęp do 
muzyki, filmu, literatury i sztuki. Będą to: 
klub jazzowy, kino studyjne, galeria sztuki, 
muzeum Browaru, bookarnia, czyli popular-
ne połączenie księgarni z kawiarnią, a także 
mini-browar gdańskiej marki Hevelius. Do 
tego obowiązkowy salon pielęgnacji brody, 
czyli barbershop. Ofertę gastronomiczną 
uzupełnią skład wina i autorskie restauracje. 
Zupełną nowością będzie strefa wodna, rów-
nież zlokalizowana w podziemiach Browaru 
Gdańskiego. Będzie to unikatowe SPA z ba-
senami, saunami i strefą masaży. Do poszcze-
gólnych lokali prowadzić będą boczne klatki 
schodowe i windy, zapewniające mieszkań-
com lokali ciszę.

Odnowienia oblicza Dolnego Wrzeszcza 
dopełni Galeria Metropolia. Na powierzchni 
34 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 
jedno z najlepiej skomunikowanych centrów 
handlowych na Pomorzu z ponad stoma loka-
lami handlowo-usługowymi. Do sklepów, które 

już na pewno pojawią się w ofercie Galerii, 
zaliczyć można niespotykane dotąd w Gdań-
sku Piazza di Moda. Powstanie też multipleks 
Helios i całodobowy klub fitness. Do budyn-
ku prowadzić będzie bezpośrednie przejście 
z peronu SKM. Niedawno miało miejsce za-
wieszenie wiechy na Galerii Metropolia. Jej 
otwarcie planowane jest w 2016 roku, trzy lata 
po rozpoczęciu prac budowlanych.

EN

NEW FACE OF WRZESZCZ

WRZESZCZ IS ONE OF THE MAIN PARTS OF 
GDANSK. SO FAR LIFE FOCUSED SOLELY 
IN THE DISTRICT OF WRZESZCZ GÓRNY, 
WHILE WSZESZCZ DOLNY WAS LEFT TO 
ADVENTURERS. BUT BROWAR GDANSKI 
AND THE METROPOLIS SHOPPING MALL, 
WHICH ARE CURRENTLY BUILT IN THE 
DISTRICT, WILL NOT ONLY CHANGE ITS 
CHARACTER BUT ALSO GIVE IT A CHANCE 
TO CHANGE INTO THE CENTRE OF BUSI-
NESS AND CULTURAL LIFE. IT IS ALL THE 
MORE OPTIMISTIC BECAUSE THE WHOLE 
UNDERTAKING IS REALIZED BY GÓRSKI, 
A DEVELOPER FROM POMERANIA.

Rail tracks are considered a borderline be-
tween Wrzeszcz Górny and Wrzeszcz Dolny. 
The first district stretches to the south of 
the tracks and is crossed by the main artery 
of Gdansk, Grunwaldzka street. A regular 
urban network composed of offices, shops 
and banks is located around Grunwaldzka. 
A completely different Wrzeszcz begins to the 
north of the tracks. Once a charming district 
with tenements and the birthplace of Günter 
Grass, it is today considered a rather alterna-
tive place, if visited by tourists and locals at 
all. The situation had to change, and finally it 
does. We started with Wajdeloty street, whose 
renovation was one of the main points on the 

list of priorities for 2015 prepared by the May-
or of Gdansk. Last year, breakthrough invest-
ment projects began near the street.

Browar Gdanski (the Brewery of Gdansk) 
is located in place of old, 19th-centruy build-
ings. The offer of a housing estate which is 
built there is dedicated to people at every stage 
of life development. They can choose from 
spacious apartments, exclusive lofts and cosy 
studios. The location of the estate (practical-
ly in the middle of the Gdansk-Sopot-Gdynia 
traffic route, close to the fast urban railway 
station and the soon-to-be-opened Pomera-
nian Metropolitan Railway station) makes it 
easy for its future occupants to reach even the 
most distant place of Tricity. When you buy 
a flat in this part of Gdansk, you can be sure 
of one thing: it is a guarantee of good invest-
ment. There will be sales and service premises 
perfect for restaurants, hairdressing salons or 
shops available on the first floors.

Browar Gdanski Kulturalny, a cultural 
project undertaken by Górski, the patron of 
the whole undertaking, will make the whole 
surroundings even more unique. Arkadiusz 
Hronowski, the originator of the project, is 
responsible for commercialization works and 
artistic undertakings. Thanks to the invest-
ment, the housing estate with its strategic 
location will not be separated from the rest of 
the city. Cultural facilities will be opened in 
basements and in a part of nearby buildings, 
thus giving access to music, films, literature 
and arts. They will include a jazz club, an 
art house, an art gallery, a brewery muse-
um, a book café and a mini-brewery of the 
Gdansk Hevelius brand. Plus a barbershop. 
A wine storehouse and original restaurants 
will complement the culinary offer. The place 
will boast a sheer novelty as well, namely a wa-
ter zone located in the basement of Browar 
Gdanski. It will include a unique SPA with 
swimming pools, saunas and massage rooms. 
All commercial premises will be accessed by 
side staircases and elevators, which will pro-
vide occupants with peace and quiet.

The Metropolis Shopping Mall will put the 
finishing touch to the revival of Dolny Wrz-
eszcz. The commercial centre with one of the 
best transportation facilities in Pomerania and 
more than a hundred sales and services prem-
ises will occupy an area of 34 thousand square 
metres. Piazza di Moda, which was so far ab-
sent in Gdansk, is among shops that will be 
certainly offered by the Mall. The centre will 
also feature a Helios multiplex and a 24-hour 
fitness club. There will be direct passages from 
the fast urban railway station leading to the 
building. The shopping mall topping out cer-
emony has took place quite recently. Its open-
ing is scheduled for 2016, three years after the 
beginning of the construction works.

N O W E  O B L I C Z E  W R Z E S Z C Z A
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POUFNE

rzekazanie, ujawnienie lub wyko-
rzystanie cudzych informacji stano-
wiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

albo ich nabycie od osoby nieuprawnio-
nej, jeżeli zagraża lub narusza interes 
przedsiębiorcy jest czynem nieuczciwej 
konkurencji.

Tajemnicą przedsiębiorstwa są natomiast 
nieujawnione do wiadomości publicznej in-
formacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informa-
cje posiadające wartość gospodarczą. Takimi 
informacjami niewątpliwie są dane klientów 
czy też treść ofert składanych w toku prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

Ważne jest jednak, aby przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zacho-
wania ich poufności. Nie musi to być dzia-
łanie bezpośrednie takie jak chowanie tych 
informacji w sejfie czy też zastrzeganie na 
każdym dokumencie jego poufności. Wy-
starczy, że pracodawca udowodni, iż za-
chowanie tych informacji w poufności było 
dorozumiane, czyli wszyscy, którzy mieli 
do nich dostęp, wiedzieli o ich poufności 
i zakazie ich ujawniania, choć nie zostało 
to nigdzie napisane.

Konsekwencje naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa mogą być dotkliwe. Jeśli 
jeszcze jesteś zatrudniony u pracodawcy, 
którego interes został naruszony lub choć-
by nawet zagrożony Twoimi działaniami 
to możesz zostać zwolniony dyscyplinar-
nie. Dodatkowo, ujawnienie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
lub wykorzystywanie ich do prowadzonej 
przez siebie działalności jest przestęp-
stwem zagrożonym karą pozbawienia wol-
ności do lat 2. Niezależnie od tego były pra-
codawca może skierować przeciwko Tobie 
pozew o zapłatę odszkodowania i wydanie 
korzyści jakie uzyskałeś w związku z ujaw-
nieniem lub wykorzystaniem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jeśli więc jeszcze nie skopiowałeś bazy 
klientów to nie rób tego, a jeśli już to zrobi-
łeś to nie korzystaj z niej i lepiej ją skasuj, 
bo konsekwencje tego mogą okazać się bar-
dzo nieprzyjemne.

EN

BURN AFTER READING

ARE YOU PLANNING TO COPY YOUR 
FORMER EMPLOYER’S CUSTOMER 
DATABASE? HAVE YOU COPIED YOUR 
E-MAIL BOX ONTO A FLASH DRIVE? 
WATCH OUT, YOU MAY BE IN 
TROUBLE!

Transferring, disclosing or using third 
party’s information that constitutes an 
entrepreneur’s secret or acquiring such 
information from an unauthorised person 
is considered an act of unfair competition 
if it threatens or violates the interests of 
the entrepreneur.

An entrepreneur’s secret is understood as 
the entrepreneur’s technical, technological 
and organizational information or any other 
information of economic value which has not 
been disclosed to the public. Customers’ data 
or the content of offers made during one’s 
business activity are certainly such a type of 
information.

It is important, however, that the en-
trepreneur takes necessary steps to main-
tain its confidentiality. It does not have 
to consist in direct activities like hiding 
such information in a safe or adding a con-
fidentiality clause to each document. It 
is enough that the employer proves that 
maintaining confidentiality of such infor-
mation was implied, meaning that every-
one who had access to the information 
knew about its confidential character and 
the fact that it cannot be disclosed, even 
though it was not written anywhere.

Such a breach of entrepreneur’s secret 
may have severe consequences. It you are 
still employed by the entrepreneur whose 
interests were violated or even threatened 
by your actions, you may be dismissed for 
disciplinary reasons. Additionally, disclos-
ing information that constitutes an entre-
preneur’s secret or using it to conduct your 
own business activities is a crime punish-
able on conviction with a maximum of 2 
years imprisonment. Regardless of that, 
your previous employer may claim for dam-
ages and release of benefits you obtained in 
connection with the disclosure or usage 
of information that consists the entrepre-
neur’s secret.

So if you have not copied the custom-
er database yet, do not do it. If you have, 
do not use it and better delete it because 
otherwise you may face very unpleasant 
consequences.

ZAMIERZASZ SKOPIOWAĆ 
BAZĘ KLIENTÓW TWOJEGO 
DOTYCHCZASOWEGO PRACODAWCY? 
ZGRAŁEŚ NA PENDRIVE SWOJĄ 
SKRZYNKĘ E-MAILOWĄ? UWAŻAJ, 
BO MOŻESZ MIEĆ KŁOPOTY!
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BEAUTY
TRENDSof

Kosmetyczne 
PREMIERY
NIE TYLKO GARDEROBA 
PODLEGA SEZONOWYM 
TRENDOM. KOSMETYKI 
DO MAKIJAŻU 
RÓWNIEŻ. POZNAJ TRIO 
IDEALNE – NAJNOWSZE, 
NAJMODNIEJSZE, 
NIEZBĘDNE DLA 
PIĘKNEGO LOOKU. 

Unowocześniony brązer, który zdobędzie serce każdej 
kobiety. Lekka, żelowa struktura sprawia, że aplikacja 
kosmetyku jest dużo prostsza, a efekt szykownej opalenizny 
pojawia się natychmiast po nałożeniu. Wyjątkowa formuła 
sprawia, że puder może pełnić także funkcję samoopalacza. 
Dzięki obecności składników odżywczych skóra po 
nałożeniu brązera nie tylko piękniej wygląda, ale także jest 
rzeczywiście wypielęgnowana.   

Phyto-Touche Illusion d’Eté Delikatnie 
brązujący puder-żel, 11 g – 350 zł, nr 790661*

SISLEY
Dla tych, którym nie wystar-
cza upiększanie, zaprojekto-
wano mascarę, która działa 
na rzęsy niemal jak odżywka.  
W  jej skład wchodzą tak uni-
katowe składniki, jak komórki 
macierzyste róży oraz cząsteczki 
lateksu, dzięki którym rzęsy są 
wyjątkowo elastyczne, a  tusz się 
nie osypuje. Kaszmirowa mięk-
kość rzęs jest spełnioną obietnicą. 

Hypnôse Volume-à-
porter Dodający objętości 
i  wydłużający tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852
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Jeśli twoim problemem są suche, niekiedy 
spierzchnięte usta – oto upiększające 
rozwiązanie. Błyszczyk, w  którego 
składzie jest głęboko nawilżający olejek 
jojoba, działa na skórę jak kompres. 
Uelastycznia, odżywia, zabezpiecza 
przed utratą wilgoci. Niejako przy 
okazji dodaje ustom barwy, zmysłowości, 
objętości.  

Moisturizing Lip Glos 
Sunshine 46 Błyszczyk z olejkiem 
jojoba, 7 ml, 54,90 zł, nr 851939

ISADORA

Elegancki 
naszyjnik 
w kolorze 
starego złota 

* Marka dostępna w wybranych perfumeriach
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TRUDNO O ROZKOSZE WIĘKSZE NIŻ ODPOCZYNEK 
W SŁOŃCU, DŁUGIE SPACERY WZDŁUŻ PLAŻY CZY 
ZAPACH KWITNĄCEGO OGRODU. MOŻNA JEDNAK 
TE PRZYJEMNOŚCI UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYMI.

Zadbaj o  opaloną skórę 
i  podkreśl wakacyjną 

zmysłowość  uwodzicielskim makijażem.
Po pierwsze, sięgnij po serum Estée Lauder  
– Advanced Night Repair Synchronized 
Recovery Complex II (5). Nałożone 
pod krem pielęgnacyjny, przed kąpielą 
słoneczną, ochroni skórę przed utratą wody. 
Nałożone po opalaniu złagodzi ewentualne 
podrażnienia. 
Jednocze śn ie n ie  zapominaj 
o  nakładaniu serum Advanced Night 
Repair Synchronized Recovery 
Complex II (5) na noc. Zwiększy ono 
naturalną, nocną regenerację skóry. 
Po dniu spędzonym na słońcu czas na 
letni makijaż. Podkreśl opaleniznę, 
nakładając podkład nawilżający Double 
Wear All Day Glow BB Moisture 
Makeup (3), aby zapewnić rozświetlony 
kolor skóry. Następnie muśnij ją pudrem 
brązującym Bronze Goddess (2).  
Nałóż go pod kości policzkowe, 
wykonując pędzlem ruch w  górę, 
w kierunku ucha, w ten sposób pięknie 
wymodelujesz rysy twarzy.
Tak przygotowaną cerę wystarczy 
podkreślić delikatnym makijażem oczu 
i ust z wykorzystaniem twoich ulubionych 
kosmetyków od Estée Lauder, np. mascary 
Sumptuous Extreme (4) lub pomadki Pure 
Color Envy Shine (1). Voilà!

1

2

3

4

5

Bądź 
BOGINIĄ  
LATA

Zd
ję

ci
a:

 D
ou

gl
as

, M
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
, S

hu
tte

rs
to

ck
.co

m
.

1. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Shine,  
3,1 g – 135 zł, nr 842420

2. ESTÉE LAUDER Bronze 
Goddess, 21 g – 190 zł, nr 723891

3. ESTÉE LAUDER  
Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup, 30 ml, nr 
798476
175 zł
139 zł
4. ESTÉE LAUDER  
Sumptuous Extreme, 8 ml – 140 
zł, 
 nr 569549

5. ESTÉE LAUDER  
Advanced Night Repair 
Synchronized Recovery Complex 
II, 50 ml – 439 zł, nr 759918

OFERTA OBOWIĄZUJE OD �. �� DO 3�.��.���5 LUB DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE.
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Goddess, 21 g – 190 zł, nr 723891

3. ESTÉE LAUDER  
Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup, 30 ml, nr 
798476
175 zł
139 zł
4. ESTÉE LAUDER  
Sumptuous Extreme, 8 ml – 140 
zł, 
 nr 569549

5. ESTÉE LAUDER  
Advanced Night Repair 
Synchronized Recovery Complex 
II, 50 ml – 439 zł, nr 759918

OFERTA OBOWIĄZUJE OD �. �� DO 3�.��.���5 LUB DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE.



BEAUTY
TRENDSof

LA
TO

Jaśminowa wariacja na temat kultowego już zapachu Acqua 
di Gioia. Ujmująco świeża, wręcz dziewczęca kompozycja 
otwiera się silną nutą zielonego jabłka, którą intensyfikują 
akordy galbanum i  mrożonej herbaty. Sercem zapachu 
jest jednak wyjątkowy jaśmin. To ten składnik, wraz  
z towarzyszącym mu piżmem i brązowym cukrem,  sprawia, 
że pozornie lekki zapach w istocie jest nad wyraz zmysłowy. 

ACQUA DI GIOIA JASMINE Limitowana 
edycja wody perfumowanej, 30 ml – 199 zł, nr 847302

GIORGIO  
ARMANI

Zamknięty we flakonie unikatowy zapach zroszonego 
deszczem tropikalnego lasu. Przywodzi na myśl przygodę, 
niespotykane krajobrazy i  nieznane dotąd nuty. Duża  
w tym zasługa niebanalnych składników. Egzotyczne kwiaty, 
cytrusy i piżmo ambrowe tworzą kompozycję, wobec której 
nie sposób być obojętną. I choć stworzono je do noszenia 
wieczorem, doskonale sprawdzają się także w dzień – pod 
warunkiem zachowania umiaru podczas aplikacji. 

EAU TROPICALE Kwiatowo-tropikalna woda 
toaletowa, 30 ml – 245 zł, nr 852759

SISLEY

Zapach inspirowany łąką pełną 
dzikich kwiatów uwodzi już przy 
pierwszym kontakcie. Uzależnia, bo 
jest relaksujący jak wizyta na polanie 
rozgrzanej słońcem. Pachnąca opowieść 
rozpoczyna się odświeżającą nutą 
grejpfruta. Towarzyszą jej zielone liście, 
dojrzała gruszka i  soczysta malina.  
W  nucie serca do głosu dochodzi 
jaśmin przełamany fiołkiem i kwiatem 
jabłoni. Całości słodyczy dodaje liczi. 
Zapach wydaje się stworzony z  myślą 
o tych kobietach, które choć na chwilę 
chcą poczuć się jak w  zaczarowanym 
ogrodzie.  

DAISY EAU SO FRESH 
Kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 
75 ml – 279 zł, nr 583362

MARC  JACOBS

W trakcie rozwijania się zapachu 
do głosu dochodzą akordy imbiru, 
pojawiają się też frezja i elemi.

SERCA
nuta

Za trwałość zapachu odpowiadają zaś 
drzewo cedrowe (uchodzące za źródło 
energii) oraz niezwykle zmysłowe 
piżmo.

BAZY
nuta

Zapachy Les Eaux to pachnąca 
kwintesencja lata. Emanują energią, wywołują 
dobre samopoczucie i  nieskrępowaną radość. 
Duża w  tym zasługa kompozycji opracowanych  
w  zgodzie z  f ilozof ią marki Biotherm.  
W  skład pielęgnujących wód toaletowych wchodzą 
naturalne składniki, nawiązujące do najwspanialszych sił 
przyrody. Obecne w nich olejki eteryczne stymulują zmysły 
do doznawania niemal hedonistycznych przyjemności. 
Klasyczne edycje wód Les Eaux teraz zostały uzupełnione 
o nowość. Eau D'Énergie dodająca energii, nadająca skórze 
miękkość i uczucie komfortu dzięki zawartości witaminy E. 
Eau Fraiche niezwykle orzeźwiająca, pozostawiająca na 
skórze wrażenie świeżego powietrza po deszczu i Eau Pure 
– przypominająca zapach górskiego potoku. Najnowszy 
zapach L'Eau to kaskada świeżości. Zapachowa kontynuacja 
kultowego mleczka do ciała Lait Corporel. Zaprojektowana, 
aby uszczęśliwić najbardziej wymagających.

BIOTHERM, Ĺ EAU Kwiatowa woda toaletowa 
z intensywną nutą pomarańczy, 100 ml – 139 zł, 
nr 845201

BIOTHERM
GAMA ZAPACHÓW LES EAUX TO 
WYJĄTKOWE WODY TOALETOWE 
INSPIROWANE NATURĄ. DODATKOWO 
WODY BIOTHERM MAJĄ RÓWNIEŻ 
WŁAŚCIWOŚCI AKTYWIZUJĄCE CIAŁO 
I UMYSŁ. TAK, TO MAGIA! 

NUTY
zapach

Zapach otwiera się intensywną 
bergamotką, słodką pomarańczą 
i lekką, ale orzeźwiającą mandarynką. 

GŁOWY
nuta
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W trakcie rozwijania się zapachu 
do głosu dochodzą akordy imbiru, 
pojawiają się też frezja i elemi.

SERCA
nuta

Za trwałość zapachu odpowiadają zaś 
drzewo cedrowe (uchodzące za źródło 
energii) oraz niezwykle zmysłowe 
piżmo.

BAZY
nuta

Zapachy Les Eaux to pachnąca 
kwintesencja lata. Emanują energią, wywołują 
dobre samopoczucie i  nieskrępowaną radość. 
Duża w  tym zasługa kompozycji opracowanych  
w  zgodzie z  f ilozof ią marki Biotherm.  
W  skład pielęgnujących wód toaletowych wchodzą 
naturalne składniki, nawiązujące do najwspanialszych sił 
przyrody. Obecne w nich olejki eteryczne stymulują zmysły 
do doznawania niemal hedonistycznych przyjemności. 
Klasyczne edycje wód Les Eaux teraz zostały uzupełnione 
o nowość. Eau D'Énergie dodająca energii, nadająca skórze 
miękkość i uczucie komfortu dzięki zawartości witaminy E. 
Eau Fraiche niezwykle orzeźwiająca, pozostawiająca na 
skórze wrażenie świeżego powietrza po deszczu i Eau Pure 
– przypominająca zapach górskiego potoku. Najnowszy 
zapach L'Eau to kaskada świeżości. Zapachowa kontynuacja 
kultowego mleczka do ciała Lait Corporel. Zaprojektowana, 
aby uszczęśliwić najbardziej wymagających.

BIOTHERM, Ĺ EAU Kwiatowa woda toaletowa 
z intensywną nutą pomarańczy, 100 ml – 139 zł, 
nr 845201

BIOTHERM
GAMA ZAPACHÓW LES EAUX TO 
WYJĄTKOWE WODY TOALETOWE 
INSPIROWANE NATURĄ. DODATKOWO 
WODY BIOTHERM MAJĄ RÓWNIEŻ 
WŁAŚCIWOŚCI AKTYWIZUJĄCE CIAŁO 
I UMYSŁ. TAK, TO MAGIA! 
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B E AU T Y  COACH

Makijaż latem nie musi być stonowany. Na spacer po parku, na 

kawę, a nawet do pracy - nasze oczy mogą mienić się 

radosnymi
 barwami

       

     kwi
atów.

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

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

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

Sensai,
Puder transparentny  
Loose Powder

199 ZŁIsaDora Colorful Eyeliner   
Nr. 10 Black 

57,90 ZŁ

Yves Saint Laurent  
korektor Nr. 01 T 
ouche Eclat 

189 ZŁ

Collistar 
Art Design  
Pomadka

99 ZŁ

Shiseido Luminizing  
Satin Eye Color Trio (VI308 
Bouquet) cienie do powiek

170 ZŁ



akijaż rozpoczynamy od 
nałożenia podkładu Diorskin 

Nude. Pod oczy i na powieki aplikujemy 
niewielką ilość korektora YSL Touche Eclat. 
Utrwalamy makijaż przy pomocy sypkiego 
pudru transparentnego marki Sensai. Aby 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak-Galerczyk 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Mariola Cwintal 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

podkreślić kości jarzmowe, aplikujemy 
róż marki Chanel . Linie brwi podkreśla-
my kredką Dior Sourcils Poudre Powder.

Makijaż powiek wykonujemy uży-
wając cieni Shiseido Luminizing Satin 
Eye Color Trio (VI308 Bouquet) – na 
wewnętrzny kącik oka nakładamy 
najjaśniejszy, jasnofioletowy odcień, 
dalej cieniujemy w kierunku kącika 
zewnętrznego, poruszając się zgodnie 
z kolorystyką na palecie – przez po-
średni odcień fioletu po najciemniejszy 
odcień z palety, który dodatkowo 
wzmacniamy czarnym cieniem Collistar 
(Nr 09 Lava). Środek powieki akcentu-
jemy złotym cieniem Estèe Lauder Pure 
Color Envy Eye Defining Singles (kolor 
Impulsive Blonde). Następnie rysujemy 
czarną kreskę eyelinerem IsaDora. 
Linie przy dolnej powiece pokrywamy 
czarna kredką, a następnie używamy 
fioletowego cienia, którego używaliśmy 
do górnej powieki. Kolejnym etapem 
makijażu są zaznaczone usta w kolorze 
różu pomadką Collistar Art Design 
(kolor Geranium).

M



miesiącafertaO
Lato w pełni, a w perfumeriach Douglas wyjątkowo 

orzeźwiające kosmetykiw okazyjnych  cenach!
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1

2

139 zł
165 zł

1. BIOTHERM, 
Aquapower Peau 
Sèche, nawilżający 
krem do twarzy, 
75 ml, nr 172643
2. BIOTHERM, 
Aquapower, 
nawilżający żel  
do twarzy, 75 ml, 
nr 113375
3. COLLISTAR,  
Art Design, 
wodoodporny tusz  
do rzęs, 1 szt., 
nr 867774
4. CLARINS,  
Eclat Minute Lips, 
wyjątkowy błyszczyk 
do ust, 12 ml. Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
5. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
Perfect Complexion, 
rozświetlająca 
maseczka do twarzy, 
25 ml, nr 797696 
6. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
More Than Moisture, 
nawilżająca maseczka 
do twarzy, 25 ml,  
nr 797701
7. REVLON, Nearly 
Naked, podkład,  
1 szt.  Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
8. COLLISTAR, 
Nourishing Anti-Age 
Oil-Milk, odżywczy 
olejek do ciała, 
200 ml, nr  823076 

69 zł
99 zł

139 zł
165 zł

89 zł
159 zł

49 zł
75 zł

9 zł
12,90 zł 9 zł

12,90 zł

29 zł
49,90 zł
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. 139 zł
219 zł

99 zł
139 zł

149 zł
195 zł

199 zł
299 zł

119 zł
169 zł

199 zł
235 zł

119 zł
169 zł

99 zł
139 zł

159 zł
269 zł

1. MEXX, Ice Touch Woman, woda toaletowa, 50 ml, nr 817541 2. GIORGIO ARMANI, Acqua di Gioia, woda perfumowana, 30 ml, nr 530509 
3. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Men, woda toaletowa, 30 ml, nr 797715 4. MEXX, Ice Touch Man, woda toaletowa, 75 ml, nr 817551 
5. ELIE SAAB, L'Eau Couture, woda toaletowa, 30 ml, nr 782421 6. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Women, woda perfumowana, 25 ml, nr 797706 
7. LACOSTE, Pour Femme, woda perfumowana, 50 ml, nr 135016 8. CALVIN KLEIN, Forbidden Euphoria, woda perfumowana, 30 ml, nr 629807 
9. GUCCI, Made to Measure, woda toaletowa, 50 ml, nr 756992

9
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Słowackiego

Słowackiego

KołobrzeskaGrunw
aldzka

Armii Krajowej

Rakoczego

Ja
na

 II
I S

ob
ie

sk
ie

go

Kartuska

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

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

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- 
CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT Four new flights from Gdansk

Wizzair expands its f light network and starts five connections 
from two airports in Poland. New f lights to Billund in Den-
mark, Aberdeen in Scotland and Brussels, the capital city of 
Belgium, were launched in Gdansk. The new destinations’ 
opening ceremony was held in June. Flights will take place 
even twice a week. Moreover, because of the positive response 
to the new connection between Gdansk and Reykjavík, the 
f light frequency was increased. Going to Iceland, we can now 
choose from two f lights a week. Tickets for all f lights are avail-
able on the carrier’s website; their prices start from 39 zlotys. 

ENGLISH  
TEXT Is Shakespeare flying with us?

A bit of commotion was caused on 9 July at the terminal of Gdan-
sk Airport by gentlemen awaiting the arriving passengers. Dressed 
as in the Elizabethan era, they were standing with the greatest of 
ease, holding sheets of paper with the following inscriptions: “Wil-
liam Shakespeare”, “Sir John Falstaff ” and “The Merry Wives of 
Windsor”. The whole happening was a promotional campaign of 
the new summer performance offered by the Shakespeare Theatre 
in Gdansk. The comedy The Merry Wives of Windsor directed by 
Paweł Aigner will be staged under the open roof of the Theatre for 
the whole July and August. William Shakespeare has not appeared 
in the arrivals hall yet, but we still have high hopes. 

Cztery nowe loty z Gdańska
Wizzair rozbudowuje sieć połączeń, otwierając pięć kierunków 
z dwóch lotnisk w Polsce. Z Gdańska otwarto nowe loty do Billund 
w Danii, Aberdeen w Szkocji i stolicy Belgii, Brukseli. Uroczysta 
inauguracja nowych kierunków miała miejsce w czerwcu. Loty 
będą odbywać się nawet dwa razy w tygodniu. Dodatkowo pozy-
tywny odzew po otwarciu połączenia z Gdańska do Reykjaviku 
spowodował zwiększenie częstotliwości lotów. Lecąc na Islandię 
można teraz wybrać jeden z dwóch lotów tygodniowo. Bilety we 
wszystkich kierunkach można znaleźć na stronie przewoźnika już 
od 39 złotych. 

Czy leci z nami Szekspir?
9 lipca na terminalu lotniska w  Gdańsku drobne zamie-
szanie wywołali oczekujący na przylatujących jegomoście. 
W strojach z epoki elżbietańskiej stali jak gdyby nigdy nic 
z kartkami, na których przeczytać można było kolejno „Wil-
liam Shakespeare”, „Sir John Falstaff ” i „Wesołe Kumoszki 
z Windsoru”. Cały happening to akcja promocyjna nowego 
letniego spektaklu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. 
Komedia „Wesołe Kumoszki z Windsoru” w reżyserii Paw-
ła Aignera będzie wystawiana przy otwartym dachu Teatru 
przez cały lipiec i sierpień. Jak na razie William Shakespeare 
nie pojawił się w hali przylotów, ale nadzieje nie słabną. 
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LETNIE 
LOTY 

CZARTEROWE

24 wakacyjne destynacje obsługiwane 
przez największych touroperatorów 

w Polsce. Do popularnych kierunków, 
takich jak Grecja czy Egipt, dołączyło 

między innymi portugalskie Faro. Przegląd 
słonecznych kierunków może ułatwić Wam 

podjęcie decyzji.

Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcia : Pixabay.com



Kierunki prowadzą na południe Europy, do północ-
nej Afryki i zachodniej Azji. Wśród biur podróży 
organizujących czartery z Gdańska znalazły się 
największe i najbardziej sprawdzone – Itaka, Ra-
inbow Tours, Neckermann, TUI czy Exim Tours. 

Po raz pierwszy samoloty lecące do krajów strefy Schengen 
będą korzystały z  rękawów pasażerskich. Zbudowano też 
nowe klatki schodowe w rozbudowanej części terminalu T2. 
Wszystko dla wygody podróżujących.

Wyspy Kanaryjskie
Z  Gdańska można udać się bezpośrednio na trzy z  sied-
miu głównych wysp archipelagu: Fuerteverturę, La Palmę 
i Teneryfę.

Majorka
Druga co do wielkości wyspa należąca do hiszpańskich Ba-
learów słynie z plaż i dyskotek. Choć w tym ostatnim ustę-
puje Ibizie, to nadal można tam bawić się do białego rana, 
mając odrobinę więcej spokoju.

Portugalia
Nowością w ofercie lotów czarterowych z Gdańska jest Faro. 
Położone na południu kraju samo w sobie posiada piękne kra-
jobrazy. A dla podróżników leży wystarczająco blisko, by od-
wiedzić Lizbonę czy zachodnią Andaluzję.

Turcja
Antalya to kurort położony na południowo-zachodnim wy-
brzeżu Morza Śródziemnego, nad zatoką o tej samej nazwie. 
Drugim kurortem jest Bodrum, położone nieco bardziej na 
zachód, nad Morzem Egejskim. Miasto położone jest zale-
dwie 24 kilometry od greckiej wyspy Kos. Trzecią turecką 

destynacją jest położone w tej samej części wybrzeża Dala-
man. Na Turecką Riwierę można dostać się co tydzień turec-
kimi liniami Sun Express i  co dwa tygodnie polskim LOT-
-em czarterowym.

Grecja
Grecka oferta dla podróżujących z Gdańska jest nad wy-
raz bogata. Do wyboru są wyspy: Rodos, Zakynthos, Korfu, 
Kreta (Heraklion, Chania) i jońska Kefalonia. Na półwyspie 
czarterem można polecieć do Salonik.

Egipt
Do Egiptu polecicie polskimi przewoźnikami czarterowy-
mi Air Polonia i LOT Charters. Kurorty to słynne Sharm 
al Sheik i Hurghada. Samoloty do Egiptu odlatują co dwa 
tygodnie.

Oprócz tego lotami czarterowymi dostaniecie się  do: 
Barcelony, Burgas i Warny w Bułgarii, Enfidhyi i Monasty-
ru w Tunezji, Agadiru w Maroku, a  także do Dubrownika 
w Chorwacji. Szczegółowe oferty znajdziecie u operatorów 
wycieczek. 

ENGLISH  
TEXT  Summer charter flights

24 summer destinations handled by the 
biggest tour operators in Poland. New flights, 
for example to Faro in Portugal, have joined 
a group of such destinations as Greece or 
Egypt. The following review will help you 
choose your own summer flight.

You can fly to the south of Europe, the north of Africa or the west 
of Asia. There are the biggest and the most reliable travel agencies 
among those which offer charter flights from Gdansk: Itaka, Rain-
bow Tours, Neckermann, TUI and Exim Tours.

It is the first time charter flights to the countries located 
within the Schengen Area will use jet bridges. There are also 
new staircases in the extended T2 terminal. Everything for 
passengers’ convenience.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

Canary Islands
You can fly to three out of seven main islands of the archipelago di-
rectly from Gdansk: Fuerteventura, La Palma and Tenerife.

Mallorca
The second largest island of the Spanish Balearic Islands is fa-
mous for its beaches and discotheques. Although it is no match 
for Ibiza as far as the latter is concerned, you can still dance 
the night away there and at the same time enjoy a  bit more 
peace and quiet.

Portugal
Faro is a novelty among charter flights from Gdansk. Located in 
the south of the country, it boasts beautiful landscapes. But if you 
are more keen on travelling, the city is located close enough for you 
to pay a visit to Lisbon or Andalusia.

Turkey
Antalya is a resort located on the southwest coast of the Mediterra-
nean Sea by a gulf by the same name. The next destination, Bodrum, 
lies a bit more to the west, by the Aegean Sea. The city is located only 

24 kilometres away from the Greek island of Kos. Dalaman is the 
third Turkish destination located on the same coast. You can reach 
the Turkish Riviera every week aboard Turkish Sun Express planes 
and every two weeks aboard Polish LOT charter flights.

Greece
The Greek offer for travellers from Gdansk is exceptionally rich. 
You can choose from the following islands: Rhodes, Zakynthos, 
Corfu, Crete (Heraklion and Chania) and the Ionian Cephalonia. 
As far as the peninsula is concerned, you can take a charter flight to 
Thessaloniki.

Egypt
You can go to Egypt aboard charter flights offered by Polish Air 
Polonia and LOT Charters. Their destinations include Sharm 
el-Sheikh and Hurghada. Flights to Egypt leave Gdansk every 
two weeks.

Apart from the above, you can take charter flights to: Barce-
lona, Burgas and Varna in Bulgaria, Enfidha and Monastir in 
Tunisia, Agadir in Morocco and Dubrovnik in Croatia. For more 
detailed information, consult the tour operators. 
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