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GRZEGORZ 
KAPLA

 
Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy".

EN
A director, screenwriter, writer, play-
wright and journalist. The author 
of the biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, Sara-
monowicz published his bestseller 
book entitled Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

 
Żyje z pisania. A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej od pisania lubi 
tylko spotykać ludzi. No i lubi być 
w drodze, kupować płyty w sklepie 
z płytami a nie w sieci, pomidorową 
i kabriolety. 

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, tomato soup and convertibles. 

 NASI AUTORZY

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

 
Obserwuje, a potem opisuje i ko-
mentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale 
też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

EN
He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular basis, 
he is a journalist at NC+ and news-
caster at TVN and TVN24. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA
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Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, 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.

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

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

Fotografka, artystka, pasjonat, osoba 
zafascynowana ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale zawsze z człowiek-
iem na pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową i od kilku 
lat oddaje się wyłącznie fotografowaniu. 

EN
A photographer and artist fascinated 
with people, faces, poses and life – 
always with man in the foreground. She 
finished the Warsaw Film School and 
for several years has been devoted to 
photography.

MONIKA
SZAŁEK

 
Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym pier-
wszym również na blogu 140db.pl. 
Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale 
póki co śpiewa w chórze. 

EN  
The chief editor. He writes mainly 
about music and tourism, also on 
the blog 140db.pl in the case of 
the former. One day he will be-
come a rock star, but for the time 
being he sings in a choir. 

JAKUB
MILSZEWSKI

 
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu TR 
Warszawa. 

EN  
An actress, dramatist and director. 
She finished the PWST National 
Academy of Theatre Arts in Kra-
kow, worked at the Stary Theatre 
in Krakow and joined the team of 
TR Warszawa. 

 
Człowiek pracy, gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość zna go jako 
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, to ma 
w rękawie jeszcze kilka asów. Jest biz-
nesmenem, społecznikiem, prezesem 
Fundacji Gdańskiej.

EN
A working man and a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us know him as 
a sailor and an Olympic Champion, but 
he has several more aces up his sleeve. 
He is a businessman, a social activist 
and the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI
 
Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 
90-ty. Pół życia spędził w te-
atrach, jeszcze więcej w salach ki-
nowych. To jego domy. Wszystko 
co możliwe przelewa na papier. 

EN
A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life in 
theatres and even more in cinema 
auditoria. They are his houses. 
He commits everything he can 
to paper.

 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę i rozmowy. 
Nie kończy na jednym pytaniu.

EN
Has been working in TVN24 since 
2012. She has also Gazeta Wy-
borcza, Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee and 
conversations. She does not end 
on one question.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

 
Znawca smaków, współtwórca Aka-
demii Kulinarnej Fumenti. Przeszedł 
przez wszystkie szczeble branży 
gastronomicznej. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko, co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

EN
Maven of tastes, co-founder of the 
“Fumenti” Culinary Academy. He went 
through all stages of the food industry. 
Co-author of the book “Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 
Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca nie ma 
– jest turbosprężarka. Pociąga ją 
wszystko, co ma cztery koła. Au-
torka bloga „Panie wiozą Panów”.

EN
She has a weakness for cars 
instilled in her head, because 
she does not have a heart but 
a turbocharger instead. Everything 
with four wheels attracts her. The 
author of a blog entitled Panie 
wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

 ANYWHERE.PL
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ALEKSANDRA 
BUDKA
 
Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjonerka 
płyt, okularów i torebek. Od wielu lat 
związana z radiową Trójką. O muzyce 
i radiu pisze także na blogu. 

EN
Without music her life would be 
completely meaningless. A radio and 
retro style aficionado. Collects music 
albums, sunglasses and purses. For 
years has been related to Polish 
Radio Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

 
Rozmawia, pisze, potem redaguje. 
Interesuje się kulturą wysoką, śred-
nią i niską, bo jest prawdziwą (post)
humanistką. Od dobrej książki woli 
tylko teledysk MC Hammera. 

EN
She talks, writes and edits. She is 
interested in high, middlebrow and 
low culture because she is a true 
(post)humanist. She claims there 
is nothing better than a good 
book except for MC Hammer’s 
video clips. 

SYLWIA 
GUTOWSKA

 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

EN
A sociologist by profession and pas-
sion. An experienced scientist of so-
cial phenomena and cultural trends. 
A 3.0 scientist, who is not scared of 
challenges, international cooperation 
and interdisciplinarity.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

 
Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem.

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 management 
expert and instructor in business 
relations.
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ROZENEK
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ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Aleksandra Budka

FACET O APARYCJI CHULIGANA. W LUŹNYCH SPODNIACH, Z WY-
GOLONĄ GŁOWĄ. WYGRYWA TEGOROCZNE OPOLSKIE DEBIUTY, 
CHOĆ NA SCENIE WYDAJE SIĘ BYĆ W INNYM WYMIARZE. O SWO-
IM KOSMOSIE W GŁOWIE, SMUTNYCH PIOSENKACH I MIŁOŚCI DO 
SYNA OPOWIADA KORTEZ.

KOSMOS
W GŁOWIE





Jesteś młody czy stary?
Jestem i młody, i stary. Czuję się bardzo staro – 
jakbym już wszystko widział i przeżył, wszyst-
ko już mi się nudzi. Jestem młody fizycznie. 
Jednak tu chodzi o emocje. Jeszcze nie raz po-
czuję się w strasznym dole, ale to będzie inny 
dół niż ten, który miałem wcześniej. Jak się 
dostaje mocno, to potem – gdy dostaniesz tak 
samo – nie robi to już takiego wrażenia.

Gdzie kończy się młodość a zaczyna 
starość?
Zauważam kwestie fizyczne. Kiedyś potrafi-
łem nie spać przez dwa, trzy dni, robić coś, 
pracować. Teraz muszę się po prostu wyspać, 
bo to oddziałuje na mnie – jestem rozdrażnio-
ny i niezbyt miły, nie mogę się skupić, nic mi 
nie wychodzi, jest źle.

Iwonicz odbił na tobie piętno? To, gdzie się 
urodziliśmy, ma wpływ na nasze życie?
Może znajdą się ludzie, którzy tak właśnie my-
ślą. Ja w ogóle się nad tym nie zastanawiam. 
Cieszę się, że mam ekstra rodziców. Im bar-
dziej ja dorastałem – tym oni bardziej stawali 
się kumplami. Widzę to dopiero z perspek-
tywy czasu. W Iwoniczu jest ciężko, panuje 
ogromne bezrobocie, problemem są pienią-
dze. Ja sam przeżywałem takie momenty – ty-
dzień przed kolejną wypłatą nie mam już pie-
niędzy. A tu trzeba żyć, jeść, młodemu kupić 
kaszkę i mleko. I robi się problem, który siedzi 
w podświadomości.

Może chłopak dorastający w metropolii 
traci autentyczność, bo żyje pod presją, 
ściga się z dziećmi prezesów banków 
i ambasadorów.
To zależy od wychowania. Mam kumpla – jest 
mega nadzianym kolesiem. Gdy na osiem-
nastkę wszyscy zbierali kasę na prawo jazdy, 
on dostał od razu samochód. Ale jest świet-
nym facetem. Wszystko to kwestia wycho-
wania. To, kim są twoi rodzice i co mają pod 
kopułą, wpływa na to, kim będziesz ty.

Jakie było twoje dzieciństwo?
Błogie i  beztroskie, z  elementami krzy-
ku i  buntu – standardowe. Pamiętam 
modę na spodnie Clinic Mass. Zazdrościłem 

chłopakom, którzy mieli na to hajs. Jeden od 
rodziców, drugi kradł – ale miał. A ja chcia-
łem zarobić, bo moi rodzice nie mieli na to 
pieniędzy. W końcu zrobiłem je sobie sam. Je-
żeli chcesz coś zrobić, wystarczy, że nad tym 
usiądziesz i zaczniesz próbować.

I jak ci wyszły te spodnie?
Słabo, no ale sam je uszyłem (śmiech). Czu-
łem się ekstra.

Twój tata sprzedał kolekcję płyt, żeby 
opłacić czesne za twój akademik.
Gdy szedłem na studia, cienko przędliśmy. 
Mojemu tacie z  całego etatu została jedna 
czwarta, mama pracowała za 1300 złotych, 
a tu trójka dzieciaków. Jedno poszło na stu-
dia, drugie także, ja też bardzo chciałem. 
Tata miał dużo płyt winylowych i sprzedał 
je w Rzeszowie jakiemuś facetowi. Za kasę 
z płyt opłaciłem akademik, zostało jeszcze 
trochę na życie. Pamiętam, że tata dorabiał 
też zimą na budowach. Nie było go po 12 
godzin.

Podziękowałeś mu za to?
Tak.

Ze sceny?
Myślę, że to słabe. Lepiej usiąść z tatą, otwo-
rzyć browar i pogadać jak facet z facetem. 
Powiedzieć: „Cześć tato, fajnie, że jesteś moim 
tatą”. Gdy byłem mały, mieliśmy słaby kon-
takt. Bardzo dużo pracował, wracał zmęczo-
ny. Ale nigdy nie pamiętam, żeby otworzył 
przy nas piwo i zwyczajnie po robocie napił się 
browara. Jak on musiał myśleć o nas – nawet 
nie przeszło mu przez głowę to, żeby się przy 
dzieciach napić.

Ty także pracowałeś fizycznie. Wracałeś do 
domu z poczuciem wykonania dobrej roboty 
czy z tęsknotą za czymś innym, lepszym, 
nowym?
Jeśli pracujesz w czymś i nie widzisz perspek-
tyw na coś innego, to lepiej skupić się na tej 
pracy, którą wykonujesz, żeby nikt cię z niej 
nie wyrzucił. Wylewaliśmy beton podczas 
kilkunastostopniowych mrozów. Trzeba było 
wiedzieć, jak i  co zrobić, żeby ten beton nie 

M I A Ł E M  W   G Ł OW I E 
M Y Ś L :  „ N I E  C H C Ę 

T E G O  RO B I Ć .  C H C Ę 
S I Ę  S PE Ł N I AĆ”. 
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zamarzł. Jednak wracasz do chaty, jest dniów-
ka, ale nie czujesz, że jest dobrze. Nie chodzi 
o to, że pracowałem fizycznie – to też bardzo 
wzbogaca. Ale miałem w głowie myśl: „Nie 
chcę tego robić. Chcę się spełniać”. Ciężko 
znaleźć czas dla rodziny, znajomych i swojej 
pasji, kiedy pracuje się po kilkanaście godzin 
dziennie.

Myślisz o tym, kim będzie twój syn 
w przyszłości?
Zależy mi na tym, żeby był w porządku go-
ściem. Czy będzie kasował produkty w skle-
pie, czy będzie urzędnikiem – ważne, żeby 
był dobrym facetem. Kiedyś marzyłem o cór-
ce, która zostanie skrzypaczką. To bardzo 
samolubne.

Zastanawiasz się nad tym, czy będzie 
szczęśliwy?
Nie ułatwię mu szczęścia. Mogę przy nim 
być i z nim rozmawiać, ale czy to wpłynie 
na jego szczęście? Kiedyś zadałem sobie 
pytanie o to, czy jestem szczęśliwy. I szybko 
na nie odpowiedziałem: „Tak, jestem”. Mogę 
chodzić, mówić, widzieć, śpiewać, ruszać się. 
Moja mama pracuje w domu pomocy społecz-
nej dla dorosłych, parę razy tam byłem. Gdy 
masz kontakt z  takimi ludźmi, zaczynasz 
doceniać życie. Ci ludzie nie mogą sami jeść, 
trzeba im podać, ale nie chleb – tylko jakąś 
papkę. Trzeba znaleźć moment w swoim ży-
ciu, żeby się nad tym zastanowić. Na to, kim 
jestem i co posiadam nie może wpłynąć jakaś 
depresja. To chwilowy stan. Nie widzisz tego, 
że masz ekstra. To są najprostsze rzeczy, lu-
dzie na to nie patrzą.

Twój syn słucha twoich utworów i tęskni.
Ma swoje dwa ulubione. Wreszcie czuje jakiś 
ciężar. Dzieci, które z założenia są przecież 
beztroskie, chcą się bawić, nie mają czasu 
na jakieś doły i zamuły. Ja wiem, kiedy on 
ma dół. Jak każdy syn chce być taki jak 
tata. On chce mieć takie buty jak ja, takie 
spodnie jak ja. Gdy wychodzimy do przed-
szkola i zakładam okulary, on też zakłada 
swoje. Dziecko ma wzór w  swoim rodzicu 
i ważne, żeby był to dobry wzór. Ja wiem, że 
czasem nawalam i nie jest tak, jak powinno 
– ale się staram. Gdy powiem coś w gniewie, 
widzę, że on to podłapuje i zaczyna bardzo 
podobnie mówić. Patrzę na niego i widzę sie-
bie sprzed chwili.

Co jest w życiu smutne?
Wiele rzeczy. Od najprostszych, typu śmierć, 
porażka, nieszczęśliwa miłość. Zakochanie 
samo w sobie jest oślepieniem, na wszystko się 
zgadzasz, a po trzech latach myślisz: „Jakim 
ja byłem idiotą”. Smutne jest to, że jest niezro-
zumienie. Że brak jest wrażliwości. Nie chodzi 
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o zwykły smutek, w pewnym momencie nie zadziała już to, 
że ktoś powie ci złe słowo. Zdenerwujesz się, ale nie zrobi 
ci się smutno. To uodparnia, mnie to już w ogóle nie rusza.

Odczuwasz magię w swoim życiu? Celebrujesz momenty?
Gdy czytam młodemu bajkę do snu. Kiedyś celebrowa-
łem palenie szluga, siedzenie w parku i patrzenie na dym. 
Zawsze bardzo lubiłem słuchać muzyki i zawsze chciałem 
na to znaleźć czas. Ta muza nie mogła lecieć gdzieś obok. 
Chodziło o świadome znalezienie czasu na to, by posłuchać 
muzyki. To bardzo dużo daje. Jesteś ty i to, co masz przy-
jemnego do wykonania.

Byłbyś szczęśliwy sam w kosmosie?
Myślę, że nie. Chociaż trochę w takim kosmosie jestem. 
Najgorzej jest być samemu. W ciągu życia można nauczyć 
się swojej samotności. Nie chodzi o to, że jesteś sam i nikt 
cię nie kocha, tylko o bycie samemu z myślami. Wszystko 
można przepracować w głowie, przemyśleć to, kim i jakim 
naprawdę się jest. Mało kto może to skumać. Ograniczasz 
swoje ruchy do tego, żeby móc z kimś porozmawiać. Mo-
żesz rozmawiać z ludźmi i być towarzyskim, ale nie zmie-
nisz tej samotności.

Czy w tym kosmosie istnieje miłość?
Gdy byłem mały, rodzice bardzo się mnie czepiali, na nic 
nie pozwalali. Nie interesowało ich to, co mówię i myślę. 
A teraz widzę, że mieli rację. To jest mała forma miłości. 
Widzę to w relacji z synem. Bez względu na to, czy jest zły, 
wkurzony, czy przywali mi traktorem, bo powiem mu 
„nie”, pomimo jego zachowania, kocham go. Chyba miłość 
polega na tym, by nauczyć jej tych najmłodszych ludzi. Dla 
mnie istnieje tylko taka miłość. Reszta jest pasją.

Myślisz, że w kosmosie jest cicho?
Cisza jest wtedy, gdy możesz uruchomić ucho i stwierdzić, 
że jest cicho. A gdy jesteś sam, kotłują się w głowie myśli 
i nie ma ciszy. Trochę taki kosmos.

Każde uczucie da się opisać? Czy czasem po prostu 
warto pewne sprawy przemilczeć?
Wszystko się da opisać. W liceum miałem kumpla, wszy-
scy mówili, że do siebie nie pasujemy. Ja w  szerokich 
spodniach, z łysą głową, on – glany, bluza z wampirami, 
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długie czarne włosy, słuchał metalu. Mieliśmy ten sam 
przelot, ale to on miał ten matematyczny mózg. W pewnym 
momencie wpadł na to, że wszystko można opisać matema-
tyką. Ciebie przecież można opisać wzorami. W końcu ten 
kumpel stwierdził, że może by tak opisać matematyką my-
śli. A ja stwierdzam – o ile prostsze są słowa? Nimi możesz 
opisać wszystko.

Czy ktoś może poznać człowieka bardziej od niego 
samego?
Bardzo często ktoś mówi, że zna cię trochę lepiej. Ale cho-
dzi o to, że nie znasz siebie i nie masz czasu, ani nie chce 
ci się tego czasu znaleźć po to, by siebie poznać. Powinno 
się także skupiać na sobie. Nie chodzi przecież o narcyzm. 
U mnie to już się zmieniło, ale kiedyś omijałem grupy. Nie 
mogłem odnaleźć się w tłumie ze swoim myśleniem i słowa-
mi. Dziś także stroję trochę z boku.

Czego się boisz?
Świadomość bycia ojcem sprawia, że nie chcę pokazy-
wać swoich lęków. Byłoby słabo, gdyby młody widział, że 
tata się czegoś boi. Omijam basen, bo nie umiem pływać 
i bardzo boję się wody. Potrafię wejść w każdy temat, mniej 
więcej się tego nauczyć, bo poświęcam temu uwagę, czas 
i łapię bodźce. Ale stoję przed basenem i się boję. Dlatego 
jedyna forma pływania z moim synem to pływanie w wan-
nie (śmiech).

Wiesz, że wypiliśmy razem niejedną butelkę wina?
Tak?

Tak. Ja piłam wino na kanapie, a ty śpiewałeś 
z głośników.
I to jest super, to ma największy sens. Są ludzie, którzy coś 
przeszli, potrzebują czegoś więcej niż prostego życia. Innej 
formy głębi. Piszę piosenki, wyrzucając z siebie emocje, co 
przynosi ulgę. Taka muzykoterapia. Nikt nie wpłynie na to, 
jak czuję, bo to ja tego doświadczam. Jeżeli są ludzie, którzy 
odbierają to tak samo, to ja się z tego cieszę.

Po jednym z twoich warszawskich koncertów tak 
napisałam na swoim blogu: „I ten chłopak w czapce, 
siedząc zgarbiony przy fortepianie, grał tylko dla siebie 
i nie tylko dla siebie. Na tych parę minut był zamknięty 
– jak mały chłopiec, który skupia się na tym, by coś 

rozpracować, złożyć, zbudować – Kortez z głową prawie 
przy klawiaturze grał i walczył ze swoimi emocjami”.
Dokładnie tak to wygląda. Wchodzę, zamykam dostęp. 
Staram się schować. Dlatego nic nie gadam.

Śpiewasz z zamkniętymi oczami. Co widzisz pod 
powiekami?
To jest bardzo pomocne w skupieniu się. Ale mogę ci powie-
dzieć, co czuję – błogość, totalny luz. Jestem oderwany od 
rzeczywistości, przez te półtorej godziny mnie nie ma.

Jesteś urodzonym solistą.
Zawsze chcę sam, sam, sam. Samemu coś poznać, zrobić, 
popełnić błąd i samemu nauczyć się już tego błędu nie 
popełniać.

Po co pisać piosenki?
Zawsze potrzebowałem wyrażać to, co mam w środku. 
Niekoniecznie, żeby to upubliczniać. Jednak była to forma 
uwolnienia się od tego, co siedziało mi w głowie. Stąd wier-
sze, opowiadania, w końcu muzyka i piosenki. To forma 
pozbywania się tego, co wkurza i gryzie.

Smutny facet śpiewający piosenki o miłości. To przecież 
ogromny ciężar psychiczny. Bywasz wesoły?
Jasne, że bywam. I to nawet bardzo często. Ale smutna mu-
zyka wywołująca stan zatrzymania i refleksji jest najlepsza. 
Dlatego słuchałem tylko smutnej muzy. Ona coś mi dawała. 
Na studiach poznałem pieśni Roberta Schumanna. Piękne, 
smutne, nostalgiczne i nieszczęśliwe. Okazało się, że on był 
nieszczęśliwie zakochany. W dziewczynie, której ojciec był 
przeciwny ich miłości. Ja byłem basem operowym, a to utwo-
ry bardziej na tenor. Ale siedziałem nad nutami, akompanio-
wałem sobie i śpiewałem. Rozkładało mnie to na łopatki.

Świadomie bądź nie, celowo lub nie, zostałeś 
łamaczem serc.
Od razu łamaczem… Ostatnio podeszła do mnie para, któ-
ra po przesłuchaniu mojej płyty zeszła się na nowo, chociaż 
już była po rozstaniu. To mi dało nową świeżość. Ludzie 
różnie reagują, ale to depresyjna płyta. W przeciwieństwie 
do pisania tekstów, mam łatwość wyrażania emocji przez 
muzykę. To są trzy, cztery akordy, bo uważam, że to, co 
proste, jest najlepsze. Moje uczucia będą w muzyce, tego 
jestem pewny. Czasem w życiu pojawia się tego rodzaju nie-
moc, która paraliżuje tak, że nic nie możesz zrobić. Możesz 
krzyczeć, a nikt tego nie usłyszy. Taką muzę też robię.

A może by tak po tym sukcesie debiutu uciec w kosmos? 
Albo zniknąć, pozostawiając po sobie tajemnicę?
I tak nikt nie dogoni tego, co mam w głowie. I tak to jest ta-
jemnicą. Kogo byś nie słuchała i tak masz 10 procent tego 
kim jest, co myśli i jak się czuje. Nie wiesz, jakim człowie-
kiem jest na co dzień. Może pisać piękne piosenki, a być 
totalnym bałwanem. Albo może pisać beznadziejne pio-
senki, a być świetnym gościem.

Może „trzeba było zostać dresiarzem”?
Jestem dresiarzem (śmiech). Dalej lubię dresy, luźne 
spodnie, koszulkę. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglą-
dam. W każdym sklepie chodzi za mną ochrona. Mam tę 
świadomość, że ochroniarz mnie obserwuje. Sam byłem 
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otherwise I’m badly affected – I’m irate and 
not very nice, I can’t concentrate, nothing 
works out, it’s just bad. 

Has Iwonicz left a mark on you? Does the 
place of our birth influence our life?
Maybe there are people who think this way. 
I don’t think about it at all. I’m glad I have super 
parents. The more I grew up, the more of good 
buddies they became. I can see it only from the 
time perspective. Life is hard in Iwonicz, there 
is a massive unemployment, money is a prob-
lem. I lived through such moments myself – 
still a week till the payday, and you are already 
broke. And you need to live and buy your little 
boy some gruel and milk. And it’s a problem, 
and it sits deep in your subconscious. 

Perhaps a boy who’s growing up in 
a metropolis loses his authenticity, because 
he lives under pressure, takes part in a rat 
race with children of bank directors and 
ambassadors.
It depends on parenting. I have a buddy – and 
he’s an extraordinary guy. While everyone 
was saving money for driving lessons, he got 
a car straight away. But he’s a great bloke. 
Everything is the matter of upbringing. Who 
your parents are, how clever they are – it all 
influences the future you.

cieciem i wiem, na czym to polega. Ubranie nic 
o człowieku nie mówi. Szedłem ostatnio z mło-
dym przez osiedle na Grochowie. Przechodzi 
wysoki, nabity facet. Popatrzył, przeszedł i cof-
nął się. I w chwili, kiedy pomyślałem, że będzie 
chciał wyciągnąć ode mnie szluga, sam zasta-
nowiłem się nad tym, co robię. Włączył mi się 
automat, a przecież nie o to chodzi. Koleś pod-
chodzi i pyta: „Kortez?”. Dziękował za płytę, 
a mi było głupio, bo przez sekundę pomyślałem 
tak, jak nie chcę nigdy myśleć o ludziach i ich 
oceniać – z automatu. 

ENGLISH 

OUTER SPACE IN THE HEAD

A guy with the looks of a hooligan. In loose trousers, 
with a closely shaved head. He wins this year’s edi-
tion of a competition for debutants in Opole, although 

when he’s on stage, he seems to be in a different 
dimension. He tells us about the outer space in his 
head, sad songs and love for his son.

Are you young or old?
I’m both. I feel very old – as if I had seen it all 
and lived through it all. Everything starts to 
become dull and boring. I’m young physically. 
But it’s about emotions. I may feel down in the 
dumps many times in the future, but it will be 
different from what I experienced in the past. 
If you get a severe beating once, then – when 
you get it again – it won’t hurt as much.

When does youth end, and the old age 
begin?
I notice physical aspects. In the past, I was 
able not to sleep for two or three days and just 
work. Now I simply have to have a good sleep, 
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What was your childhood like?
Blissful and carefree, with some elements of scream and 
rebellion – which is standard. I remember the fad for 
wearing Clinic Mass trousers. I envied my friends who 
had money to buy them. Some got it from their parents, 
some stole it – but they all had it. And I wanted to earn my 
own money, because my parents couldn’t afford to buy 
them for me then. In the end, I sewed them myself. If you 
want to do something, it’s enough if you get down to it and 
give it a try.

And how did they turned out?
Poorly, but I made them myself after all (laughs). It felt 
awesome.

Your dad sold his album collection to pay for your 
student’s house.
When I went to the university, we were pretty bad-off. My 
father’s hours at work were reduced, mom worked for 
1300 PLN a month, and they had three children. One of 
them went to the university, the second one as well, and 
I wanted it very much too. Dad had many vinyl albums 
and sold them in Rzeszów to some guy. For this money 
I paid for my student’s house, and the rest was spent on 
my daily expenses. I remember that in winter dad worked 
extra hours at building sites. He would disappear for 12 
hours a day.

Did you thank him?
Yes.

From stage?
I think it would be cheap. It’s better to sit with my dad, 
open a  beer and talk like men. Say, “Hi dad, it’s cool 
you’re my dad.” When I was little, we had poor contact. He 
worked a lot, came back really tired. But he never opened 
a beer in our presence and drank it. He really must have 
thought about us, since he didn’t even think about drink-
ing in front of his children.

But you also worked as a blue collar worker. Did you 
come back home thinking you had done good job or did 
you long for something different, better, new?
If you work somewhere and don’t see any other perspec-
tives, it’s better if you focus on the job you have, so that 
they don’t fire you. We poured cement during hard frosts. 
You needed to know how to do it and what to do, so that 
the cement didn’t freeze. Then I came back home with 
my daily pay, but somehow I didn’t feel it was okay. It’s 
not that I worked physically – it enriches you a lot too. But 
I couldn’t help but think, “I don’t want to do this. I want 
to realize myself.” It’s hard to find time for your family, 
friends and your passion if you’re working a dozen or so 
hours a day.

Do you think about your how your son will turn 
out to be?
I  really want him to become a  good guy. No matter if 
he is a cashier in a shop or a clerk in an office – what’s 
the most important is for him to be a good guy. I used to 
dream about a daughter who would become a violinist. 
It’s really selfish.

Do you worry whether he’ll be happy?
I won’t make his road towards happiness easier. I can be 
by his side and talk to him, but will it affect his happiness? 
Once I asked myself whether I was happy. And I quickly 
answered, “Yes, I am.” I can walk, talk, see, sing, move. 
My mom works in a home for mentally and physically 
disabled people, I’ve been there several times. When you 
have contact with such people, you start to appreciate life. 
Those people aren’t able to eat on their own, you need to 
feed them, but not bread but some strange pulp. You need 
to find a moment in your life to think about it. A mere de-
pression cannot influence who I am and what I have. It’s 
only a temporary condition. You don’t realize that you’re 
lucky. Those are the simplest of things which often go 
unnoticed. 

Your son listens to your records and misses you.
He has two favourite records. In the rest of them he senses 
some kind of burden. Children, who are carefree on prin-
ciple, want to play, and don’t have time for sadness and 
reveries. I know when he’s down in the dumps. Like every 
son, he wants to be like his dad. He wants to have the same 
shoes as me, the same trousers as me. When we leave the 
kindergarten, I put on my glasses, and so does he. A child 
follows in their parents’ footsteps, and it’s important for 
this role model to be good. I know that sometimes I muck 
up, and things are not as they’re supposed to be – but I do 
my best. If I say something in anger, I see that he’s catch-
ing up on it and starts to talk in a very similar way. I look at 
him and see myself from several moments before.

What is sad in your life?
Many things. Starting from the most simple ones, like 
death, failure, unrequited love. Being in love as such is 
pure infatuation, you agree to anything, and after three 
years you think, “I was such an idiot.” What is also sad is 
the fact that there exists incomprehension. That there is 
lack of sensitivity. I don’t mean ordinary sadness, there 
comes a moment when someone’s bad word won’t work 
anymore. You’ll get upset, but not sad. It immunizes you, 
I can’t be moved in the slightest anymore. 

Do you sense magic in your life? Do you celebrate 
moments?
When I read a fairly tale to my kid. I used to celebrate 
smoking cigarettes, sitting in a park and looking at the 
smoke. I have always liked listening to music and I’ve al-
ways wanted to find time for it. Music couldn’t simply play 
in the background. I wanted to find some time to listen 
to music exclusively. It gives you a lot. You are alone with 
yourself and with the pleasant things you perform.

Would you be happy in the outer space?
I don’t think I would. But I am in the outer space in a way. 
The worst thing is to be alone. As your life goes on, you 
can get to know your solitude. It’s not that you’re alone 
and no one loves you, it’s just that you’re alone with your 
thoughts. You can work everything over in your head, 
ponder about who you are. Not many a person under-
stands it. You limit your moves to those needed for talking 
with somebody. You can talk to people and be gregarious, 
but you won’t change your solitude.
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Is there love in the outer space?
When I was a kid, my parents would pick at 
me very much, never let me do anything. 
They weren’t interested in what I said and 
thought. And now I see that they were right. 
It’s a small form of love. I can see it in the rela-
tionship with my son. It doesn’t matter if he’s 
angry, mad or if he hits me with a toy tractor 
because I tell him “no.” Despite his behaviour, 
I love him. I think love consist in teaching it to 
the youngest people. It’s the only kind of love 
for me. The rest is passion.

Do you think it is quiet in the outer space?
Silence is when you can activate your ear 
and conclude that it’s silent. And when 
you’re alone, million thoughts swirl in your 
head and there’s no silence. A kind of an out-
er space.

Can every feeling be described? Or some 
things just need to be passed over in 
silence?
Everything can be described. I had a friend 
at high school, everyone kept saying that 
we didn’t match. I wore wide trousers and 
had a shaved head, he wore combat boots, 
a blouse with vampires, long black hair and 
listened to metal. We were on the same wave-
length, but it was he who had mathematical 
mind. At certain point, he came to a conclu-
sion that everything can be described with 
mathematics. You can be defined by formu-
las, can’t you. In the end, he concluded that 
thoughts too can be described with the use 
of mathematics. And my conclusion is that 
words are much easier. You can describe ev-
erything with them.

Can someone get to know another person 
better that this person knows themselves?
It’s really common that someone says that 
they know you better. But it’s just that you 
don’t know yourself and you don’t have time 
– or the willingness to find it – to get to know 
yourself better. You should focus also on 
yourself. It’s not about narcissism after all. 
Now it’s different for me, but I used to steer 
clear from groups. I couldn’t find my bear-
ings in a crowd with my way of thinking and 
words. Today I also tend to keep myself to 
myself. 

What are you afraid of?
The awareness of being a father makes me 
want to hide my fears. It would be uncool if my 
kid knew that his dad is afraid of something. 
I avoid swimming pools because I can’t swim 
and I’m really scared of water. I can work out 
any subject, learn it more or less, because 
I devote my attention and time to it and catch 
stimuli. But I stand by the edge of a swimming 

pool and I’m scared. That’s why the only form 
of swimming with my son is swimming in the 
bathtub (laughs).

You know we have drunk many a bottle of 
wine together?
We have?

Yes, we have. I drank wine on my sofa and 
you sang through the loudspeakers.
And that’s cool, it has the deepest sense. 
There are people who have lived through 
something, they need something more than 
just a  simple life. Another form of depth. 
I write songs, giving a vent to my emotions, it 
brings relief. It’s like a music therapy. No one 
will influence the way I feel, because it’s me 
who experiences this. If there are people who 
see it in the same way, I’m really glad about it. 

After one of your concerts in Warsaw, 
I wrote on my blog, “And this boy in a cap, 
sitting hunched at a piano, played only 
for himself and not only for himself. For 
those several minutes he was shut in his 
own world – like a small boy who focuses 
on working something out, on assembling 
something, on building something – with 
his head nearly touching the keyboard, he 
played and fought his emotions.”
This is exactly how it is. I go in and shut the 
door behind me. I try to hide myself. That’s 
why I don’t speak anything.

You sing with your eyes closed. What can 
you see under your eyelids?
It really helps me focus. But I can tell you 
what I  feel – blissfulness, a total chill-out. 
I’m totally detached from the reality, for this 
hour and a half I’m just not there.

You are a born soloist. 
I always want to do everything on my own, 
my own, my own. To get to know everything 
on my own, make a mistake and avoid it in 
the future on my own.

Why write songs?
I’ve always needed to express what I have in-
side. Not necessarily to publish it. But it has 
always been a form of freeing myself from 
what sits in my head. That’s why I write po-
ems, stories, then music and songs. It’s a form 
of getting rid of everything that pisses me off 
and worries me.

A sad guy singing songs about love. It’s 
a huge psychical burden! Are you cheerful 
sometimes?
Of course. And very often at that. But sad 
music, the kind which brings about the state 
of a  standstill and reflection, is the best. 

That’s why I’ve listened only to sad music. 
It has given me something. When I studied 
at the university, I happened upon Robert 
Schumann’s songs. Beautiful, sad, nostalgic 
and unhappy. It turned out that he had been 
unhappily in love. In a girl whose father op-
posed their love. I was an opera bass voice, 
whereas those songs are more for a  tenor 
voice. But I sat over the notes, accompanied 
myself and sang. It gave me kicks.

Consciously or not, deliberately or not, 
you’ve become a heartbreaker.
It’s not like that… A couple approached me 
the other day, and they said that after listen-
ing to my album they came back together, al-
though they had already broken up. That gave 
me new freshness. People react differently, 
but it’s a depressive album. Contrary to writ-
ing lyrics, it’s easy for me to express my emo-
tions through music. Three or four chords are 
perfectly fine, because I think that the sim-
pler the better. My feelings will show through 
my music, I’m sure of that. Sometimes in life, 
there comes a languor that paralyzes you to 
such an extent you can barely do anything. 
You can shout, but no one will hear you. I’m 
making this kind of music too. 

And how about escaping into the outer 
space after the success of your debut? 
Or maybe disappearing, leaving a mystery 
behind?
No one will catch up with my thoughts any-
way. It’s a secret anyway. Whoever you listen 
to, you get only 10% of who they are, what 
they think and how they feel. You don’t know 
what kind of person they are on a daily basis. 
They may write beautiful songs, but be a to-
tal nitwit. Or they may write awful songs, but 
be a great person.

Maybe „it would have been better if you 
had become a chav?”
I  am a  chav (laughs). I  like to wear track-
suits, loose trousers, T-shirts. I am perfectly 
well aware of how I look like. I have a secu-
rity guy following me in each shop. I know 
they observe me. I worked as one myself, so 
I  know how it works. Clothing doesn’t tell 
you the first thing about a person. The other 
day, I walked with my kid through Grochów. 
We passed a tall, pumped up guy. He looked 
at us, went past us and then went back. And 
the moment I caught myself on thinking that 
he would want to borrow a cigarette from me, 
I thought about what I was doing. Automatic 
thinking kicked in, and that’s not okay. The 
guy approached me and asked “Kortez?” He 
thanked me for my album, and I felt embar-
rassed, because for a second I thought in the 
way I don’t ever want to think about people. 
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TEKST I ZDJĘCIA Jakub Milszewski

FATI M A
W PR ZEDDZIEŃ 
CU DU DOŚĆ CHŁODNO, INACZEJ NIŻ MOŻNA BY SOBIE 

WYOBRAŻAĆ, BO TO PRZECIEŻ PORTUGALIA. NA DODATEK 
CAŁY DZIEŃ PADAŁO I NIE JEST POWIEDZIANE, ŻE 
SKOŃCZYŁO. POD KAPLICĘ OBJAWIEŃ DOCIERAMY PÓŹNO. 
JEST JUŻ CIEMNO, TŁUM ZAMIENIŁ SIĘ W TŁUMEK. ALE 
POD SAMĄ KAPLICĘ NIE MOŻNA DOJŚĆ. W KOŃCU JESTEM 
W FATIMIE W 99-TĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH.

chodzę w tłum. Dookoła mnie pielgrzymi z całe-
go świata. Są zmęczeni, mokrzy, ale czekają. Od-
mawiają różaniec. Z głośników dochodzą czyta-

ne przez lektorów dziesiątki – po wietnamsku, angielsku, 
portugalsku, polsku, w każdym języku, jaki wcześniej zo-
stał zgłoszony. Pielgrzymi odmawiają modlitwy po cichu 
w swoim języku. W końcu język jest nieważny.

Inaczej sobie wyobrażałem Kaplicę Objawień w Fa-
timie. Została wzniesiona w miejscu, w którym 13 maja, 
czerwca, lipca, września i października 1917 roku trójce 
dzieci – Łucji Santos oraz rodzeństwu Franciszkowi i Hia-
cyncie Marto – miała objawić się Matka Boska. Na począt-
ku był postument z jej figurą, dopiero potem dobudowano 
niewielkie zadaszenie. Więc kapliczka jest skromna. Nad 
nią roznosi się niewielki, nowocześnie wyglądający dach 
podparty przeszklonymi ścianami. Deski do budowy za-
daszenia przyjechały w 1988 roku z północnej Syberii. Po-
noć wszystko pochodzi tutaj skądś, bo przecież dla Matki 
Boskiej nie istnieje geopolityka i granice państw. Pierwszą 
mszę przy małej białej kapliczce z figurą Matki Boskiej od-
prawiono jesienią 1921 roku, ale pół roku później zosta-
ła wysadzona w powietrze. Odbudowano ją w zasadzie 
od razu. Teraz, w 99-tą rocznicę objawień fatimskich, klę-
czy w niej kilkadziesiąt osób. Pozostałych kilkaset lub kil-
ka tysięcy nie mieści się pod zadaszeniem, więc odmawia 
swoje modlitwy na wolnym powietrzu.

Kaplica Objawień stoi na wielkim placu i jest częścią 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Ale nie stoi 
na środku. Przycupnęła sobie z  boku, skromnie, pod 
rozłożystym dębem, który pamięta trójkę pastuszków. 
Zabawne – Kaplica Objawień wybudowana w miejscu, 
w którym Matka Boska rozmawiała z dziećmi zdaje się 
być sztucznie doklejona do wielkiego placu, nad którym 

W
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z jednej strony góruje wielka Bazylika Matki Boskiej Ró-
żańcowej. Ta powstała w miejscu, gdzie tuż przed obja-
wieniem Matki Boskiej miał uderzyć piorun. Wchodzi się 
do niej po licznych schodach, ale trzeba ominąć ustawio-
ny na stałe przed głównym wejściem zewnętrzny ołtarz. 
Z fasady na pielgrzymów spoglądają z wysoka marmuro-
we anioły. Na 65-metrowej wieży umieszczono 7-tonową 
koronę z brązu i podświetlany w nocy krzyż. Wszystko tu 
jest jakieś wielkie.

Vis-a-vis bazyliki, po drugiej stronie długiego placu, 
na środku którego na wysokim postumencie stoi pozła-
cany pomnik Najświętszego Serca Jezusa, wybudowano 
przed dziewięcioma laty kościół pod wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej. Jest nowoczesny i przestronny. Zadba-
no o wszystko – dzięki ruchomej ścianie jego wnętrze 
można nawet podzielić na dwa osobne pomieszczenia. 
Na zewnątrz ustawiono wysoki krzyż autorstwa Niem-
ca Roberta Schada. Wchodzących wita również posąg 
Jana Pawła II, który był inicjatorem budowy świątyni, 
autorstwa Czesława Dźwigaja. A wielki krucyfiks, będący 
centrum ołtarza, wykonała Irlandka Catherine Green. 
Niektórzy mówią, że wiszący na nim Jezus ma nieco mu-
rzyńskie rysy twarzy. 

Teraz jednak to nie ma znaczenia, bo wszyscy wierni 
gromadzą się wzdłuż tej najskromniejszej, najmniejszej 
i najważniejszej świątyni – malutkiej Kaplicy Objawień. Na 
rozległych schodach bazyliki, pod rozpostartą na całą sze-
rokość placu kolumnadą, rozstawiła się część fotoreporte-
rów i ciekawskich – z góry naprawdę dobrze widać wszyst-
kie płomyki świec, które pielgrzymi przynieśli ze sobą lub 
zakupili w małym sklepiku przyklejonym do placu. Tam 
też można świecę zapalić, a kiedy przestanie być potrzeb-
na – odłożyć. Można też zakupić, zapalić i odstawić kilka 



świec w kilku intencjach. Najciekawsze jest jednak to, że 
można także zakupić odlew części ciała i złożyć go w in-
tencji wyleczenia tegoż członka. Na zakup czekają małe 
i większe odlewy głów, nóg, rąk, a także całego ciała dzieci, 
kobiet i mężczyzn.

Choć główna część obchodów 99-tej rocznicy wyda-
rzeń, które wstrząsnęły całym chrześcijańskim światem, 
odbyła się w ciągu dnia, to teraz nastąpi jej uroczyste 

zakończenie. Wierni rozstępują się przed Kapliczką, 
a z niej w głąb placu wyrusza procesja. Prowadzi ją ksiądz 
niosący świecący krzyż. Po bokach idą inni księża i zakon-
nicy, za nimi – w środku – niesiona jest figura Matki Bo-
skiej z Kaplicy Objawień. Jest nieduża, biała. Na jej głowie 
błyszczy złota korona. Choć tego nie widać, to w koronie 
znajduje się pocisk, którym Ali Agca trafił Jana Pawła 
II. Ponoć złotnik, który pracował nad koroną 1942 roku, 
zostawił w niej puste miejsce, choć sam nie potrafił wy-
jaśnić po co. Po latach okazało się, że idealnie pasuje do 
niego kula. Wpadła tam i pozostała – nie trzeba jej było 
przyklejać ani mocować. Nie widać jej, ale pielgrzymi 
i wierni tłoczą się dookoła procesji z uniesionymi w górę 
smartfonami i tabletami, by sfotografować figurę. Reszta 
z wolna kroczy za procesją ze świecami. Korowód prze-
chodzi na drugą stronę placu, zakręca w stronę kościoła 
Trójcy Świętej, następnie zawraca i przechodzi środkiem 
placu do figury Najświętszego Serca Jezusa, omija ją 
i wraca do Kaplicy Objawień. Nie pada. Wierni przyjmują 
błogosławieństwo i jak gdyby nigdy nic rozchodzą się do 
domów tłocząc się jeszcze przez chwilę przy stanowisku, 
w którym można zostawić swą świecę w jakiejś intencji lub 
skorzystać z toalety. Inni wychodzą z placu drugą stroną, 
mijając domy rekolekcyjne i fragment muru berlińskiego. 
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Kilka przemoczonych osób na klęczkach 
posuwa się jeszcze w  stronę Kaplicy Obja-
wień chcąc dokończyć swoją pielgrzymkę, 
inni robią sobie zdjęcia. Być może obiecują 
sobie, że wrócą w przyszłym roku. Na okrą-
głą, setną rocznicę objawień, ma przyjechać 
papież Franciszek. Wielu liczy, że znów doj-
dzie do cudu.

Wracamy do Fatimy rano. Po podniosłym 
nastroju z wczorajszego wieczora nie ma ani 
śladu, podobnie jak po deszczu. Patrzymy 
na hotele i restauracje – wszystkie jak jed-
na noszą nazwy kojarzące się ze świętymi 
– okrążamy rondo, na środku którego stoi 
okazały pomnik Łucji, Franciszka i Hiacyn-
ty wspinających się wraz z owieczkami pod 

górę, w stronę... słupa. Nikt w zasadzie nie 
wie, czego symbolem jest słup. Na rondzie 
swój początek ma trasa Drogi Krzyżowej, 
zwanej Węgierską, bo jej fundatorami byli wę-
gierscy uchodźcy. Wartą nią przejść. Wiedzie 
zygzakiem przez oliwkowe gaje aż do Kalwa-
rii, kaplicy na wzgórzu, z której rozciąga się 
widok na całą okolicę. Po drodze spotka nas 
14 stacji upamiętniających mękę Chrystusa 
i piętnasta, poświęcona zmartwychwstaniu. 
Pomiędzy nimi znajdziemy zaś figurę Matki 
Bożej z Valinhos, upamiętniającej czwarte 
objawienie z 19 sierpnia 1917 roku. Stamtąd 
można dostać się do Aljustrel, by obejrzeć 
przerobione na małe muzea domy, w których 
mieszkali pastuszkowie, oraz studnię, przy 
której w 1916 Matka Boska objawiła się po raz 
kolejny. Nie znajdziecie tu jednak nic z maje-
statycznego nastroju. Małe domki ledwie zno-
szą napór wycieczek. 

Wystarczy zresztą zejść na chwilę z tra-
sy Drogi Węgierskiej lub z  terenu Sanktu-
arium, by zgubić uczucie obcowania z czymś 
ważniejszym. W Fatimie, na uliczkach tuż 
przy Sanktuarium właściciele ciasnych skle-
pików nawołują nas w  różnych językach, 
niektórzy rzucają kilka słów po polsku. 
Polacy są tutaj przecież częstymi gośćmi. 
W ich kramikach można znaleźć wszystko 
– obrazy, puzzle, pokrytego wełną bałwana 
na prąd, który wygina się na różne stro-
ny, kolorowe czapki z  napisami „Fatima” 
i „Portugal”, plastikowe pistolety i zabawki. 
A nade wszystko dewocjonalia, to chyba one 
cieszą się największą popularnością. Sklepy 
są nimi zastawione. Można za kilka euro 
kupić wodę święconą w plastikowych bute-
leczkach o kształcie przedstawiającym a to 
Matkę Boską, a to bazylikę, a to owieczkę. 
Różańce wszelkich kształtów, rozmiarów 
i kolorów. Obrazy i figurki wszelkiego faso-
nu przedstawiające świętych i błogosławio-
nych. Czuję się trochę jak na odpustowym 
jarmarku. Nie kupuję nic. 

W Y S TA R C Z Y  Z R E S Z TĄ  Z E J Ś Ć 
N A  C H W I L Ę  Z   T R A S Y  D R O G I 
W Ę G I E R S K I E J  L U B  Z   T E R E N U 
S A N K T UA R I U M ,  B Y  Z G U B I Ć 
U C Z U C I E  O B C OWA N I A 
Z   C Z Y M Ś  WA Ż N I E J S Z Y M . 



ENGLISH 

FATIMA. THE DAY BEFORE 
THE MIRACLE.

A bit chilly, in contrary to what you would 
imagine, since it is Portugal. On top of this 
it rained all day and nobody says that it has 
finished. It is late when we reach the Sanctuary 
of Fatima. It is already dark and the crowd turns 
into a flock. But you cannot reach the Sanctuary. 
After all, I am in Fatima on the 99th anniversary 
of Fatima apparitions.

I enter the crowd. I am surrounded by pil-
grims from all over the world. They are 
tired and wet but they are waiting. They are 
saying the rosary. It is being read through 
the speakers by tenths of lectors – in Viet-
namese, English, Portuguese, and Polish; 
in every language that has been requested 
earlier. Pilgrims are praying quietly in their 
own languages. In the end, the language is 
irrelevant. 

I imagined the Sanctuary of Fatima a bit 
differently. It was built on the spot, where on 
13th of May, July, September and October 

shepherds. Funny – the Apparition Chapel 
standing on the spot where Virgin Mary ap-
peared to the children seems to be falsely 
attached to the huge square, above which, 
from one side, hovers the monumental 
Basílica de Nossa Senhora do Rosário. It 
stands on the spot, on which right before 
Mary’s apparition a lightning has suppos-
edly struck. To enter you have to climb 
numerous stairs and walk around a large, 
permanently standing in front of the main 
entrance, outside altar. There are marble 
angels looking down on the pilgrims from 
its facade. A seven tons heavy bronze crown 
and a  glow in the dark cross have been 
placed on the 65m high tower. Everything 
here is huge.

Vis-a-Vis the basilica, on the other side of 
the long square, with a golden figure of Sa-
cred Heart Jesus on a postulate in its centre, 
a Holy Trinity Church has been built nine 
years ago. It is big and modern. Everything 
has been taken care of – thanks to a mobile 
wall its insides can be divided into two sepa-
rate rooms. Outside a large cross designed 
by a German Robert Schad has been placed. 

1917, three children – Lucia Santos and sib-
lings Francisco and Jacinta Marto – wit-
nessed an apparition of Virgin Mary. At first 
there was a  pedestal with her figure and 
later a little roof was added. Therefore the 
chapel is quite modest. It is covered with 
a small, modern looking roof supported by 
glass walls. The roof’s wooden boards came 
in 1988 from North Siberia. Apparently 
everything here is from somewhere else. 
Virgin Mary could not care lase about geo-
politics and country borders. The first mass 
celebrated in the small white chapel with 
Virgin Mary’s figure was in 1921 but half 
a year later it was blown up. It was rebuilt ba-
sically immediately. Today, on the 99th an-
niversary of Fatima’s apparition, there are 
few tenths of people kneeling inside. The 
remaining few hundreds or few thousands 
do not fit under the roof, so they are saying 
their prayers in open air.

The Chapel of Apparition is standing on 
a large square and is part of the Sanctuary 
of Fatima. But it is not in the middle. It is 
huddled on the side, modestly, under a large 
oak tree, which remembers the three little 
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Visitors are also welcomed by a figure of John Paul II, the 
initiator of building of the temple, designed by Czesław 
Dźwigaj. And the huge crucifix in the centre of the altar 
was designed by an Irishwoman Catherine Green. Some 
say that the Jesus hanging on it has black facial features.

This is irrelevant now, since all pilgrims are crowding 
around this most modest, smallest and most important 
temple – the little Apparition Chapel. Photo reporters 
and those interested have spread out on wide steps of the 
Basilica, on the colonnaded square. You can light a can-
dle and, when it is not needed anymore – leave it there. 
You can also buy, light and leave a few candles in differ-
ent intentions. The most interesting thing is that you can 
also buy a moulding of your body part and leave it in the 
intention of curing said part. Or even small and larger 
mouldings of heads, legs, hands as well as full bodies of 
children, women and men.

Although the best part of the 99th anniversary cele-
bration of the events which shook the whole Christian 
world happened during the day, now there will be a cer-
emonial ending. The faithful step aside in front of the 
Chapel and from there a procession sets off into the cen-
tre of the square. It is led by a priest carrying a glowing 
cross. There are priests and monks walking alongside 
him, and behind them, in the middle, Virgin Mary from 
the Apparition Chapel is carried. She is small and white. 
On her head there is a shining gold crown. Although you 
cannot see it, in the crown there is a bullet, with which Ali 
Agca injured John Paul II. Legend says that the jeweller 

who worked on the crown in 1942 left an empty spot, al-
though he did not know why he did that. Years later it 
turned out that the bullet fits in there perfectly.  It fell in 
there and got stuck – there was no need to glue it or fit it. 
It is not visible, nevertheless pilgrims and faithful crowd 
around the procession reaching out with smartphones 
and tablets to photograph the figure. The rest is holding 
candles and slowly walking behind the procession. The 
crowd is crossing over to the other side of the square, 
turns to the side of the Holy Trinity Church and then goes 
back and cuts through the centre to the figure of Sacred 
Heart Jesus, walks by it and returns to the Apparition 
Chapel. It is not raining. The faithful receive their bless-
ings and, as if nothing has happened, leave for their hous-
es, lingering for a bit by the station where you can light 
a candle in your intention or use a toilet. Others leave 
the square through the other side, passing recollection 
houses and a piece of the Berlin Wall. A few wet people 
on their knees are still moving towards the Apparition 
Chapel, wanting to finish their pilgrimage; others take 
photos. Maybe they are promising themselves that they 
will return here next year. For the round, 100th anniver-
sary of the apparitions Pope Francis will come. Many are 
hoping for another miracle. We are returning to Fatima 
in the morning. There is no sign of the yesterday’s cele-
bration or rain. We are looking at hotels and restaurants 
– each and every one of them has a name of a saint – we 
follow a roundabout, on which there is a monumental fig-
ure of Lucia, Francisco and Jacinta climbing up a moun-
tain with their sheep to reach… a pole. Generally, no one 
knows what this pole symbolizes. The roundabout is the 
beginning of the Way of the Cross, called Hungarian, 
because it was funded by Hungarian refugees. It is worth 
taking. It leads between olive groves all the way to Calvar-
ia, a Chapel on a hill, from which there is a beautiful view 
of the whole area. On the way we stop at fourteen stations 
remembering the passion of Christ and a fifteenth one 
dedicated to the resurrection. Between them we will find 
the figure of Virgin Mary of Valinhos, remembering the 
fourth apparition on August 17th 1917. From there you 
can reach Aljustrel to see little museum-turned houses, 
in which the shepherds lived and a well by which Virgin 
Mary has appeared again in 1916. But you will not find 
anything majestic here. Little houses can barely accom-
modate the numbers of tourists.

Generally you simply have to step off the Hungarian 
Way or the grounds of the Sanctuary for a minute to lose 
the feeling of experiencing something bigger. In Fatima, 
on the streets right by the Sanctuary, the owners of tiny 
shops call us in different languages; some of them even 
throw in a  few words in Polish. Poles are often guests 
here. You can find everything in these stalls – paint-
ings, puzzles, wool-covered snowmen that can bend in 
different directions, colourful hats with written words 
“Fatima” and “Portugal”, plastic guns and toys. And above 
it all devotional articles, which here are most popular. 
Stores are overflowing with them. For a few euros you 
can buy holy water in little plastic bottles in shapes of 
Virgin Mary, basilica, sheep… Rosaries of all shapes, 
sizes and colours. All types of paintings and figurines 
showing saints and blessed. I feel a bit like on a county 
fair. I will not buy anything. 
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łońce może zrobić wiele dobrego. Regu-
luje cykle snu, pobudza w organizmie 
produkcję witaminy D oraz zwiększa 

dobre samopoczucie. Ale jest też minus: eks-
pozycja na słońcu może prowadzić do zmarsz-
czek, plam starczych i raka skóry.

Ochrona nr 1. Uważaj na słońce wpadające 
przez okno

Istnieje przekonanie, że tylko skóra bezpo-
średnio wystawiona na słońce jest narażona 
na jego działanie. To niestety nie prawda. Pro-
mieniowanie UV może przenikać przez szybę 
o każdej porze dnia. Dlatego tak istotne jest 
stosowanie na co dzień kremów z tak zwanym 
filtrem miejskim SPF 15. 

Ochrona nr 2. Stosuj filtry na twarz, szyję, 
dekolt oraz dłonie w odpowiedniej ilości

Czy wiesz, że SPF 30 chroni skórę tylko 
o 4% więcej niż SPF 15. O prawdziwej ochro-
nie skóry nie stanowi tylko wysokość filtra, 
ale również ilość stosowanego kremu. Bada-
nia medyczne wykazują, że większość ludzi 
stosuje 1/2 lub 1/3 zalecanej dawki. Brzmi 
przerażająco! Pierwszą rzeczą, jaką powinny-
śmy zrobić przed opalaniem, to zastosowanie 
grubszej warstwy kremu niż do tej pory. Naj-
większy problem pojawia się gdy twoja skóra 
wymaga nie tylko ochrony przeciwsłonecznej, 
ale również działania przeciwstarzeniowego. 
Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć krem do-
stosowany do twoich potrzeb, aby w trakcie 
stosowanie oddziaływać na skórę wielokie-
runkowo. [comfort zone] Sun Soul Face Cre-
am SPF 30 spełnia oba wymogi, chroni skórę 
przed fotostarzeniem, poprzez składniki ak-
tywne działające przeciwstarzeniowo oraz 
chroni skórę przed promieniowaniem UV. 

Ochrona nr 3. Stosuj proszek mineralny 
w ciągu dnia

Zapewne słyszałaś nieraz, że krem 
z  filtrem powinno nakładać się co dwie 
godziny, ale jeśli posiadasz makijaż jest to 
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Protection no.1 Watch out for the sun shin-
ing through the window

There is a belief that only skin exposed to 
direct sun is at risk from its activity. Unfortu-
nately, this is not true. UV radiation can get 
through glass at any time of the day. This is 
why it is so important to use sunscreen with 
the so called “city filter” SPF 15 on daily basis.

Protection no.2 Use filters on your face, 
neck, chest and hands in proper doses

Do you know that SPF 30 is protecting your 
skin only by 4% more than SPF 15? Actual skin 
protection is dependable not only on the filter 
level, but also on the amount of cream used. 
Medical research shows, that majority of peo-
ple uses only ½ or 1/3 of the recommended 
dosage. It sounds terrifying! The first thing 
we should do before sun bathing is applying 
a thicker layer of cream, than we usually do. 
The biggest problem arises, when your skin 
needs not only sun protection, but also antiag-
ing action. This is why it is so important to find 
a sunscreen that will suit your needs, so when 
used it can work on different levels. [comfort 
zone] Sun Soul Face Cream SPF 30 meets both 
requirements, protecting your skin from pho-
toaging, through active antiaging ingredients, 
and protects your skin from UV radiation.

Protection no. 3 Use mineral powder 
during the day

Surely you have heard that you should ap-
ply sunscreen every two hours, but this is im-
possible if you are wearing make-up. Bamboo 
powder is the best solution. It is in the form of 
a fluffy, white, fine powder. Applied to the skin 
it gives transparent, matte, silk finish, and, 
most importantly – sun protection.

Protection no.4 Limit the time of sun ex-
posure

On the first day of vacation do not spent 
more than 10-20min in the sun, and preferably 
do so in the morning and after 3pm. During 
the next few days you can lengthen sunbathing 
by another 5-10min. There is no point in spend-
ing too much time in the sun not only from the 
medical perspective – the longer it takes to 
acquire your tan, the longer it will last and the 
more beautiful it will be. 

Protection no.5 Prepare your skin for sun-
bathing

Before the summer it is advised to take 
care of your face, so that your tan can hold 
longer and have a golden shade. For this effect 
to be visible, it is worth to have a professional 
treatment done. What to choose? Skin Regi-
ment Treatment works great on skin with dry-
ness and dehydration issues, when it might be 
exposed to sun for longer periods of time. It is 
a specialist hydration treatment that restores 
the right amount of hydration in skin tissue. 
Perfect for summer. We invite you for treat-
ments to the Quadrille SPA in Gdynia. 

kolorystyka logotypu

1. kolorystyka logotypu do druku

2. kolorystyka logotypu RGB

PANTONE 5395 U/C

C = 100%
M = 71%
Y = 38%
K = 90%

PANTONE 871 U/C

C = 7%
M = 37%
Y = 98%
K = 20%

WHITE

RGB = #04132A
R = 10
G = 26
B = 50

RGB = #8A6E08
R = 138
G = 110
B = 8

RGB = #FFFFFF
R = 255
G = 255
B = 255
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ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia 
www.quadrille.pl

niemożliwe. Proszek bambusowy jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Puder ma postać 
puszystego, białego, bardzo drobnego pył-
ku. Aplikowany na skórę daje transparent-
ne, matowe i jedwabiste wykończenie oraz 
to co najważniejsze – ochronę przeciwsło-
neczną.

Ochrona nr 4. Ogranicz czas przebywania 
na słońcu

Pierwszego dnia urlopu nie siedź na słoń-
cu dłużej niż 10-20 minut, najlepiej rano i po 
godzinie 15. W kolejne dni możesz wydłużyć 
czas plażowania o kolejne 5-10 minut. Nie war-
to siedzieć na słońcu zbyt długo, nie tylko ze 
zdrowotnego punktu widzenia – im wolniej 
zdobędziesz opaleniznę, tym będzie trwalsza 
i ładniejsza.

Ochrona nr 5. Przygotuj skórę na opalanie
Przed wakacjami warto zadbać o skórę 

twarzy, aby opalenizna miała złocisty kolor 
i  utrzymywała się dłużej. Aby efekt był wi-
doczny warto skorzystać z  profesjonalnego 
zabiegu. Co wybrać? Zabieg skin regiment 
sprawdza się doskonale gdy skóra zmaga 
się z  problemem przesuszenia i  odwodnie-
nia oraz może być wystawiona na dłuższą 
ekspozycję na słońce. To specjalistyczna 
kuracja nawilżająca i  przywracająca skórze 
odpowiedni poziom uwodnienia tkanek 
skóry. Dzięki temu zabiegowi skóra będzie 
nawodniona i odżywiona. W sam raz na wa-
kacje. Na zabieg zapraszamy do Quadrille 
SPA w Gdyni. 

ENGLISH

5 SURE WAYS OF SUN PROTECTION

Sun can be very beneficial. It regulates the 
sleep cycle, stimulates vitamin D production 
in the body and enhances good mood. But 
there is also a minus: sun exposure can lead to 
wrinkles, age spots and skin cancer.

S

5 SPRAWDZONYCH 
SPOSOBÓW 
OCHRONY SKÓRY 
PRZED SŁOŃCEM
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ubię trasę gdańskiego tramwaju nr 8. Tramwaj star-
tuje tuż przy jednej plaży – na Stogach, a kończy 
ją przy drugiej – na Jelitkowie. A po drodze mija 

miejsca ważne dla mnie, wszystkich Gdańszczan i Pola-
ków. Jedzie wzdłuż terenów stoczni – mija jej historycz-
ną część i tę, w której praca wciąż wrze. Przejeżdża także 
obok historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i Pomni-
ka Poległych Stoczniowców. A od niedawna tuż obok nich 
wyrósł wielki budynek, przypominający zardzewiały 
kadłub statku. To kolejne ważne miejsce – Europejskie 
Centrum Solidarności.

„Wolne Miasto Gdańsk” to pojęcie historyczne. Ale 
być może jest tutaj coś w powietrzu, co każe mieszkań-
com miasta pojmować wolność w jakiś inny, żywy sposób. 
To tutaj zaczęła się kolejna nasza walka o suwerenność. 
Za stoczniowymi murami, rozpoczął się proces, który 
zakończył się przełamaniem komunistycznych rządów 
praktycznie w  całej środkowej i  wschodniej Europie. 
W sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina na-
rodziła się Solidarność.

Być może nawet nie zdajemy sobie do końca sprawy 
z tego, jak ważna była dla Polski Solidarność. Ale świado-
mość tego mieli zapewne sygnatariusze aktu erekcyjnego 
Europejskiego Centrum Solidarności – podpisało się pod 
nim 29 osób z całej Europy, w tym prezydenci, premierzy 
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PLAC SOLIDARNOŚCI 1 – POD TAKIM ADRESEM ZNAJDZIECIE 
NA MAPIE EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI. 
TO RZECZ JASNA NIE JEST PRZYPADEK.

L
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i głowy państw. Na mocy tego dokumentu na placu Solidar-
ności 1 ruszyły prace. W ich efekcie z ziemi wyrósł tyleż po-
tężny, co charakterystyczny budynek stanowiący siedzibę 
ECS. Ale sam budynek, choć potrzebny i funkcjonalny, to 
jedynie połączone ze sobą materiały budowlane i instala-
cje. Sercem ECS są ludzie, którzy go tworzą, a ci wzięli na 
swoje barki ważną misję. 

W nowym budynku szybko zorganizowali muzeum, 
które przechowuje i przekazuje w zajmujący sposób wiedzę 
o tym, czym była Solidarność i jak funkcjonowała opozy-
cja antykomunistyczna w Polsce i Europie. Ale to zaledwie 
procent ich działań. ECS zamienił się bowiem w nowocze-
sne centrum myślenia i dialogu o demokracji, wolności, 
społeczeństwie i współczesnym świecie. 

W samej instytucji zorganizowane zostały różne dzia-
ły. Jedne zajmują się przeszłością, inne przyszłością. Te 
pierwsze mają na celu gromadzenie i  przekazywanie 
wiedzy o wydarzeniach związanych z Solidarnością, przy-
wracają także pamięć o tych, którzy jej pomagali. Jednym 
z działań jest ustanowienie Medalu Wdzięczności, któ-
rym honorowani są obcokrajowcy wspierający Polaków 
w czasach komunizmu. Bogate są także archiwa doku-
mentujące tamte trudne dla kraju czasy. Są w nich tysiące 
dokumentów, ale nie tylko. Są także bardziej namacalni 
świadkowie tamtych dni: przestrzelona kurtka Ludwika 
Piernickiego, ofiary Grudnia '70, tablice 21 postulatów, 
które wisiały podczas strajku w Sierpniu '80 na bramie 
stoczni. Jest też suwnica, na której pracowała Anna Wa-
lentynowicz, radziecki radioodbiornik do podsłuchiwania 
milicji oraz biurko Jacka Kuronia. To jedynie niewielki 
ułamek eksponatów, które znalazły swoje miejsce na wy-
stawie stałej w ECS. Nad wystawą stałą pracowało ponad 
30 osób – historyków, politologów, archiwistów. W ten 
sposób powstał ośrodek naukowo-badawczy, który opie-
kuje się zbiorami i wyjaśnia zagadki i niejasności związane 
z Solidarnością. Inny zespół z kolei zajmuje się filmową do-
kumentacją, bowiem w zbiorach ECS znalazło się ponad 
200 godzin wszelkiego rodzaju nagrań. Wszystkie zbio-
ry filmowe są udostępnione zwiedzającym w znajdującej 
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się w budynku mediatece – każdy może za-
tem przenieść się w czasie by lepiej zrozumieć 
realia, w jakich funkcjonowała Solidarność. 
Jest też oczywiście biblioteka pełna doku-
mentów i opracowań naukowych. Dużą część 
zbiorów stanowią także wydawnictwa publi-
kowane w drugim obiegu, czyli w czasach ko-
muny nielegalne, powstające poza czujnym 
okiem cenzorów.

Ale Europejskie Centrum Solidarności 
to także – a może przede wszystkim – prze-
strzeń dla tych, którzy kształtują teraźniej-
szość i przyszłość. Swoje miejsce mają tutaj ci, 
do których przyszłość należy – dzieci. To dla 
nich powstał Wydział Zabaw, gdzie najmłodsi 
bawią się i uczą pod okiem animatorek, zaś 
nieco starsi uczestniczą w zajęciach dotyczą-
cych idei solidarności i społeczeństwa obywa-
telskiego. Jak ważne u naszych dzieci są takie 
cechy i umiejętności, jak praca zespołowa, 
twórcze myślenie, odwaga cywilna i odpowie-
dzialność, zdamy sobie w pełni sprawę dopiero 
wtedy, gdy powierzymy w ich ręce funkcjono-
wanie kraju i społeczeństwa. Nie mogło za-
braknąć także inicjatyw kulturalnych, które 
wiążą z ECS młodzież. To właśnie Europejskie 
Centrum Solidarności organizuje popularny 
i ceniony All About Freedom Festival, ale tak-
że szereg mniejszych wydarzeń: debaty spod 
znaku Gdańskich Wykładów Solidarności, 
międzynarodową Akademię Solidarności czy 
Forum Młodych. W budynku ECS swoją przy-
stań znalazły także organizacje pozarządowe. 
Wszystko to po to, by Europejskie Centrum 
Solidarności wpływało w pozytywny sposób 
na budowę społeczeństwa obywatelskiego 
i kształtowało idee demokracji i wolności w no-
woczesny sposób.

Wszystko to naprawdę działa i przyciąga, 
nie brakuje zatem także formalnych potwier-
dzeń skuteczności funkcjonowania Centrum 
– zostało nagrodzone m.in. Nagrodą Muzeal-
ną Rady Europy oraz Znakiem Dziedzictwa 
Europejskiego. Największym świadectwem 
wartości ECS są jednak  tłumy zwiedzające 
wystawę stałą oraz uczestniczące w kreowa-
nych przez ECS wydarzeniach. A trafić do 
niego jest bardzo prosto. Wystarczy wsiąść na 
przykład w tramwaj nr 8. 

ENGLISH

TAKE THE EIGHT TO SOLIDARITY

Solidarity Square 1 – at this address you will find 
the European Solidarity Center. Obviously, this is not 
a coincidence.

I like no.8 tram’s route. The tram sets off from 
right next to one beach – Stogi – and ends its 
route next to a second one – Jelitkowo. And 
on its way it passes by places that are import-
ant to me and to all citizens of Gdansk and 

Poles. It goes alongside the grounds of the 
shipyard – both the historic part and the one 
currently at work. It also passes by the histor-
ic Gate no.2 of the Gdansk Shipyard and the 
Monument of the Fallen Shipyard Workers of 
1970. And recently, right next to them, a large 
building reminding a rusted ship hull was 
built. This is another important spot – the Eu-
ropean Solidarity Centre. “Free City of Dan-
zig” is a historical term, but there still might 
be something in the air here that makes the 
citizens of Gdansk understand freedom in 
a different, alive way. Here another fight for 
our sovereignty has begun. It is behind the 
shipyard’s walls that a process which ended 
with the fall of communist rulings basically in 
whole Centre and Eastern Europe has started. 
In August 1980, in the Vladimir Lenin Ship-
yard of Gdansk, Solidarity was born.

We might not fully understand how im-
portant Solidarity was for Poland. But the 
signatories of the foundation act of the Euro-
pean Solidarity Centre were surely aware of 
its importance – it was signed by 29 people 
from around Europe, including presidents, 
prime ministers and heads of states. This 
document allowed the start of work at Sol-
idarity Square 1. In effect not just magnif-
icent but also characteristic headquarters 
of the ECS were built. But just the building, 
although needed and functional, is simply 
building materials and installations con-
nected with each other. The heart of the ECS 
is the people who create it, and they have tak-
en up a very important mission.

They quickly organized a museum in the 
new building, which holds and shares in an 
interesting way the knowledge about what 
Solidarity was and how did the anti-com-
munist opposition function in Poland and 
Europe. And this is just a percentage of their 
work. ECS has turned into a modern centre 
of thought and dialog about democracy, free-
dom and society in today’s world. Different 
departments were organised in the institu-
tion. Some focus on the past, some on the 
future. The first ones aim to gather and share 
knowledge about the events connected with 
Solidarity, also remembering those, who 
were helping it. One of the successes is the 
creation of the Gratitude Medal, with which 
foreigners supporting Poles during com-
munism are honoured. There are also rich 
archives documenting those difficult times. 
They include thousands of documents and 
more. There are also more physical witness-
es of those times: the bullet holed jacket of 
Ludwik Piernicki, a victim of December ’70; 
boards with the 21 postulates, which were 
hung during the protest in August ’80 on the 
shipyard’s gates. There is also a gantry crane 
on which Anna Walentynowicz was working, 

a soviet radio for listening in on milicja and 
Jacek Kuroń’s desk. This is just a tiny fraction 
of the exhibits, which have their place as part 
of the permanent exhibition of the ECS. More 
than 30 people have worked on this exhibition 
– historians, political scientists, archivists. 
This way a research and development centre 
was formed, which looks after collections and 
solves mysteries and doubts connected with 
Solidarity. Another team takes care of film re-
sources - there is more than 200 hours of var-
ious film records in the ECS collection. Their 
whole collection is available to visitors in the 
media-library building; therefore anyone can 
travel in time to better understand the reality, 
in which Solidarity was functioning. Natural-
ly, there is also a library full of documents and 
scientific works. A large section of the collec-
tion is also publishers published in the second 
circle, meaning ones that were illegal during 
communism and published away from the 
censorship’s watchful eye. 

Nevertheless, the European Solidarity 
Centre is also – and maybe foremost – a space 
for those, who are shaping the present and 
the future. It is a place for those, who will 
own the future – for children. It is for them 
that the Fun Department was created; where 
the youngest play and learn under the eye 
of animators and older ones take part in ac-
tivities explaining the idea of solidarity and 
civil society. We will only fully realize how 
important in our children are such traits and 
abilities as group work, creative thinking, 
civil bravery and responsibility, when we put 
the functioning of the country and society in 
their hands. There is also no lack of cultural 
events, which connect the youth with the 
ECS. It is the European Solidarity Centre 
that organizes the popular and highly valued 
All About Freedom Festival, as well as a row 
of smaller events: debates under the sign of 
Gdansk Lectures of Solidarity, international 
Academy of Solidarity or Youth Forum. The 
ECS building is also a haven for non-govern-
mental organizations. All this is done to allow 
the European Solidarity Centre to positively 
influence the civil societies’ development, 
and form the ideas of democracy and free-
dom in a modern way.

All this is really working and attracting 
others, therefore there is no lack of formal 
confirmations of the Centre’s effectiveness 
– it was honoured by, amongst other ones, 
the Museum Prize of the Council of Europe 
and the European Heritage Label. Neverthe-
less, the biggest evidence of the importance 
of ECS is the hordes of people visiting the 
permanent exhibition and participating in 
events created by the ECS. And it is very 
easy to get there. For example, you can sim-
ply hop on tram no.8. 



TEKST Krzysztof Król

oraz rzadziej o sporcie wyczynowym 
można powiedzieć, że jest to forma 
zdrowego rozwoju ciała i ducha czło-

wieka. Szczęśliwie sport rekreacyjny zdo-
bywa coraz więcej zwolenników i dzieje się 
to nie tylko w okresie przedwakacyjnym, 
kiedy stawiamy sobie równie czcze obiet-
nice, jak 1 stycznia. Rozwija się moda na 
zdrową, wysportowaną sylwetkę, zdrowe 
jedzenie i, w  zasadzie, codzienny zdrowy 
tryb życia. Świetnie dowodzi tego spadek 
liczby klientów restauracji typu fast food 
i wzrost zainteresowania karnetami do klu-
bów fitness, których coraz bardziej finezyj-
na oferta w postaci zumby, pole dance czy 
crossfitu zaspokoi potrzeby najbardziej kre-
atywnych klientów. 

C Trend zdrowego trybu życia i kultu wy-
sportowanej sylwetki utrzymuje się w Pol-
sce od lat. Nic nie wskazuje na to, aby rok 
2016 i  kolejne lata miały odwrócić trend, 
jaki opisują największe globalne firmy con-
sultingowe. Raport opublikowany przez fir-
mę Deloitte w kwietniu ubiegłego roku po-
twierdził, że polski segment fitness rozwija 
się najszybciej w Europie i przyrasta w tem-
pie 7,5% w skali roku. Oznacza to, że rocznie 
swoją przygodę ze sportem w naszym kraju 
rozpoczyna kilkaset tysięcy osób, a suma 
rocznych przychodów klubów fitness zbliża 
się do 4 mld zł. Zajęcia fitness stają się nie-
odzowną częścią stylu życia, a utrzymujący 
się trend zauważa coraz więcej podmiotów, 
które rozwijają swoją ofertę, aby wpasować 

ZDJĘCIA Izabela Guga - Marek

SPORT ŚWIĘCI SWOJE TRIUMFY NA CAŁYM 
ŚWIECIE JUŻ NIE TYLKO W CZASIE PIŁKARSKICH 
MISTRZOSTW EUROPY CZY IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 
DOSKONAŁA SYLWETKA, ŚWIETNE SAMOPOCZUCIE 
I HART DUCHA TO KORZYŚCI CZEKAJĄCE NA 
TYCH, KTÓRZY KANAPY PRZED TELEWIZOREM 
ZAMIENILI NA BUTY TRENINGOWE I KARTY 
CZŁONKOSTWA W KLUBACH FITNESS. NOWY 
TREND TO RÓWNIEŻ ŚWIETNA OKAZJA DLA 
INWESTORÓW, KTÓRZY PERFEKCYJNIE POTRAFIĄ 
WYCZUĆ ODPOWIEDNI OBSZAR INWESTYCJI.

SPORT
TO PIENIĄDZE
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się w potrzebę tak szerokiej rzeszy klien-
tów. Rozwój sportowych zainteresowań 
Polaków od lat analizowała spółka Gwiaz-
da Morza sp. z  o.o. sp. k., która trzy lata 
temu oddała we Władysławowie apart hotel, 
a świetne rozeznanie lokalnego rynku dało 
bodziec do uruchomienia budowy hotelu 
Gwiazda Morza Resort Spa&Sport. Będzie 
to 4**** obiekt, położony w pasie nadmor-
skim, zaledwie 120 metrów od otwartego 
morza. Tematem przewodnim będzie re-
kreacja i odnowa biologiczna, a wszystko na 
najwyższym poziomie komfortu i stylu. Na 
polskim wybrzeżu powstaje obiekt, który 
już teraz można określić jako strzał w dzie-
siątkę. Informacja jest o tyle na czasie, że 
każdy, kto szuka dobrej okazji do zainwe-



klientom zapierającą dech panoramę półwyspu helskie-
go i polskiego wybrzeża – podaje Agnieszka Łuczak, 
dyrektor sprzedaży i marketingu spółki.

Oferta sprzedaży pokoi opiera się na modelu hotelu 
condo. Kupując pokój w obiekcie, klient równocześnie 
podpisuje z operatorem umowę dzierżawy, w ramach 
której operator gwarantuje rocznie siedmioprocento-
wy zysk w formie czynszu. Umowa podpisywana jest 
z klientami na 15-letni okres, a więc i dochód na tym 
poziomie nabywcy będą mogli czerpać przez cały okres 
obowiązywania umowy z możliwością jej przedłużenia 
o kolejne lata. Model ten określa wyłącznie relacje na 
linii właściciel pokoju-operator, co oznacza, że klient 
hotelu w żadnym momencie nie będzie odczuwał jego 
struktury właścicielskiej. Dla niego liczyć się będzie tyl-
ko rekreacja pod okiem doświadczonych trenerów i re-

stowania pieniędzy może kupić w hotelu pokój lub apar-
tament i przez lata stabilnie czerpać zyski z jego wynaj-
mu. Doświadczenie operatora generującego obecnie 
wysokie obłożenie w  apart hotelu, który jest częścią 
Resortu Gwiazda Morza, również nie jest bez znaczenia 
dla wszystkich, których zainteresuje oferta inwestora: 
pobliski Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo, 
doskonała lokalizacja, szereg atrakcji, które czekają 
na miłośników jazdy rowerem, nordic walkingu czy 
biegania uzupełnimy ofertą hotelu, której dotychczas 
we Władysławowie brakowało. Na naszych klientów 
czekać będą trzy baseny, oryginalne  saunarium, klub 
fitness, a także centrum odnowy biologicznej i gabinety 
urody. Dużą atrakcją z pewnością będzie przeszklona 
ścianka wspinaczkowa, która ciągnąć się będzie przez 
wszystkie kondygnacje hotelu, a  której punkt szczy-
towy będzie na tarasie widokowym, udostępniającym 

S P O R T  T O  P I E N I Ą D Z E .

T E M AT E M  PR Z EWOD N I M 
B Ę DZ I E  R E K R E AC JA 
I   OD NOWA  B IOL O GIC Z N A , 
A   WS Z YS T KO  N A 
N A J W Y Ż S Z Y M  P OZ IOM I E 
KOM F ORT U  I   S T Y LU.
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laks na najwyższym poziomie w otoczeniu 
sosnowego lasu, na który, oprócz morza, 
rozpościerać się będzie widok z hotelu.  

ENGLISH

SPORT IS MONEY

Sport celebrates its triumphs all over the world 
not only during the UEFA European Championship 
or the Olympic Games. A perfect body, a good 
mood and great spirit – all that is in store for 
those who exchanged sofas in front of the TV for 
trainers and gym membership cards. A new trend 
opens up new opportunities for investors who can 
perfectly find a lucrative area for investment.

Less and less often it can be said that pro-
fessional sport is a form of development of 
healthy body and mind. Luckily, recreation-
al sport is gets more and more followers 
– not only in pre-holiday period, when we 
make hollow promises like on 1st January. 
A  healthy and fit body, healthy food and 
a healthy lifestyle in general are in fashion. 
It is illustrated by the decrease in the num-
ber of customers of fast food restaurants and 
the increase in the number of gym members. 
In order to satisfy the needs of the most de-
manding customers, gyms and fitness clubs 
are making their offer more and more attrac-
tive by adding zumba, pole dance and cross 
fit classes. 

A healthy lifestyle and a fit body has been 
in fashion in Poland for many years. There's 
nothing to suggest that it will change in 2016 

and in the successive years. The trend has 
been described by the largest international 
consulting companies. A report published 
by Deloitte last April confirmed that the 
fitness industry in Poland has been develop-
ing faster than in any other European coun-
try and grows by 7.5% each year. It means 
that in Poland hundreds of thousands of 
people begin their adventure with sport 
every year, and the total revenue of fitness 
clubs amounts to approximately PLN 4 bil-
lion. Fitness classes become an indispens-
able part of life, and their growing popular-
ity makes companies develop their offer in 
order to meet the needs of such a number 
of customers. Gwiazda Morza sp. z o.o. sp. 
k. has been analysing growing interests of 
the Polish in sports for years. Three years 
ago the company established Apart Hotel 
in Władysławowo and now, on the basis of 
its in-depth understanding of the local mar-
ket, invested in establishing the Gwiazda 
Morza Resort Spa&Sport hotel. It is going 
to be a four-star hotel, situated at the coast, 
only 120 m from the open sea, dedicated to 
recreation and SPA, ensuring the highest 
quality and comfort. The investment hit the 
bull's-eye. Everyone who is looking for an 
excellent investment opportunity can buy 
a room or a suite and make a stable profit 
from the rental for years. The experience of 
the operator, who already reports high oc-
cupancy of the Apart Hotel, which is a part 
of Gwiazda Morza Resort, is of significance 
for all interested in the offer of the inves-

tor. “Cetniewo Olympic Training Centre, 
a perfect location and a great variety of at-
tractions for the lovers of cycling, nordic 
walking and running, supplemented with 
the hotel's offer, will make Władysławowo 
a perfect destination. For our clients, there 
will be three swimming pools, an original 
saunarium, a fitness club, a SPA centre and 
beauty salons. Undoubtedly, another big at-
traction will be a glass climbing wall, going 
through all stores of the hotel, with the top 
on the observation deck with a breathtak-
ing view of the panorama of the Hel Penin-
sula and the Polish coast,” Sales and Mar-
keting Director of the company, Agnieszka 
Łuczak says.

The hotel operates on the basis of the 
condo hotel model. A  client who buys 
a  room in the hotel concludes a  lease 
agreement with the operator, under which 
the client is entitled to annual 7% profit in 
the form of rent. The agreement is signed 
for the period of 15 years. Thus, the buyer 
is entitled to the profit during the term of 
agreement and may renew the agreement 
for successive years. This model establish-
es the ‘owner of the room-operator’ rela-
tion, which means that clients of the hotel 
will not experience its operating struc-
ture. Thanks to such a  solution, clients 
will be able to enjoy recreation with the 
assistance of professional coaches as well 
as relaxation in the surroundings of pine 
woods, the view of which may be admired 
from the hotel.  ZD
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TEKST Alicja Wosik / Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

iędzynarodowy port lotniczy, unijne przejścia 
graniczne, autostrada Wschód-Zachód, tereny 
inwestycyjne specjalnych stref ekonomicznych 

i zasoby młodych, wykształconych ludzi sprawiają, że dzie-
siątki światowych firm właśnie tu lokują swoje siedziby. 
A po pracy? Czego dusza zapragnie! Od klimatu miejskich 
kawiarni, pubów, teatrów, koncertów, przez aktywny wy-
poczynek na lądzie, wodzie i w powietrzu, wśród dzikiej 
przyrody, karpackich krajobrazów, legendy Bieszczadów 
i Beskidu Niskiego. Do tego zanurzenie w różnorodnej, 
bogatej kulturze, architekturze i sztuce pogranicza, czas 
i miejsce na spokój, twórczość i spojrzenie na zabiegany 
świat z góry. Z lotu ptaka.

Podróż po regionie najlepiej zacząć od Rzeszowa. 
Blisko 200-tysięczna, dynamicznie rozwijająca się sto-
lica województwa jest świetnie skomunikowana z całą 
Europą połączeniami lotniczymi, europejską autostra-
dą i  magistralą kolejową. Na miejscu czekają wysokiej 
klasy hotele i  restauracje, zaś samo miasto zachwyci 
Was klimatem zabytkowego Rynku, podziemnej trasy 
turystycznej, zamku Lubomirskich, rekreacyjnej Doli-
ny Wisłoka, ale także nowoczesnych inwestycji, czysto-
ści, zieleni i… młodej energii.

M W ślad za tym warto zapuścić się w głąb regionu, by na 
początek poznać fascynującą historię arystokratycznych 
rezydencji: zamków w Łańcucie, Krasiczynie czy Barano-
wie Sandomierskim, których właścicielami były znakomi-
te polskie rody znane z kart dziejów Europy. Zamki, pałace 
i dwory sąsiadują z wyjątkową – docenioną przez UNESCO 
– architekturą drewnianą. Jej uroda zaklęta jest w świąty-
niach wielowyznaniowego pogranicza i zbiorach Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku – jednego z najwięk-
szych i najbogatszych w skali Europy.

Kopuły cerkwi, wieże kościołów i sylwetki dawnych 
synagog zanurzone są w  niezwykłym krajobrazie pol-
skich Karpat: Bieszczadów i Beskidu Niskiego, Pogórza 
oraz podkarpackiego Roztocza. Dzika, nieskażona przy-
roda, bogactwo flory i fauny, setki kilometrów szlaków 
pieszych, rowerowych i konnych to wyzwanie dla spra-
gnionych wrażeń turystów aktywnych. Na nich czeka 
też największe w Polsce górskie jezioro – Zalew Soliński  
– z największą w Polsce zaporą oraz ofertą dla żeglarzy, 
kajakarzy, nurków i plażowiczów.

Wypoczywać można nie tylko na lądzie i wodzie, ale 
i w powietrzu – spragnionych emocji kuszą słynne przed-
wojenne szybowiska i ośrodki paralotniarskie. Coraz lepiej 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

PODKARPACKIE – BRAMA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZESTRZEŃ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, 
NIEWYCZERPANEJ PRZYRODY, KULTURY I MOŻLIWOŚCI. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 
DOLINY LOTNICZEJ, INFORMATYKI I FARMACJI SĄSIADUJĄ TU Z BEZKRESEM AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU, CZYSTEJ GÓRSKIEJ NATURY, WIELOKULTUROWOŚCI I KREATYWNOŚCI.

PODKARPACKIE 
PRZESTRZEŃ OTWARTA

4 4 – 4 5 M I E J S C A  /  P L A C E S

– 

BIESZCZADY. WIDOK Z POŁONINY WETLIŃSKIEJ.



PODKARPACKIE 
PRZESTRZEŃ OTWARTA

dróży jest „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej 
z  multimedialnym muzeum i  warsztatami 
rzemieślników. Miejsc, atrakcji i imprez wy-
starczyłoby jeszcze na długie opowiadanie…

Po wędrówkach i  emocjach warto zre-
laksować się w jednym z licznych ośrodków 
odnowy wellness & spa, których największy 
wybór znajdziemy w podkarpackich uzdrowi-
skach: Iwoniczu-, Rymanowie-, Polańczyku- 
i Horyńcu-Zdroju oraz kilkunastu hotelach 
najwyższej klasy. Towarzyszyć nam będzie 
znakomita podkarpacka kuchnia, w  któ-
rej skosztować można zarówno swojskiego 

rozwija się turystyka lotnicza, której mocnym 
akcentem jest ukryty wśród bezkresnych la-
sów Arłamów – obecnie jedno z największych 
w Europie centrów wypoczynkowo-kongreso-
wych z własnym pasem startowym i helipor-
tem, stanowiący jednocześnie świetny punkt 
wypadowy na całe Bieszczady. Te legendar-
ne góry będące częścią Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery UNESCO można także 
zwiedzać niekonwencjonalnie: podróżując 
zabytkową, ponadstuletnią wąskotorówką lub 
drezynami rowerowymi, nagrodzonymi ogól-
nopolskim certyfikatem Najlepszego Produk-
tu Turystycznego 2015. Góry kuszą również 
zimą, oferując narciarstwo zjazdowe, skito-
urowe i biegowe, snowboarding i snowgliding, 
kuligi, łyżwiarstwo, wyścigi psich zaprzęgów 
czy choćby wędrówki po górach na śnieżnych 
rakietach w białej scenerii.

Warto także odwiedzić wiele innych miejsc 
regionu: tysiącletni Przemyśl, jego forty, 
muzea i sąsiadujące ze sobą świątynie róż-
nych wyznań, historyczny Jarosław i  Le-

żajsk, Jezioro Tarnobrzeskie, zabytkowe Kro-
sno z Centrum Dziedzictwa Szkła i pobliską, 
pierwszą na świecie kopalnią ropy naftowej 
w Bóbrce, podjasielskie winnice i „Karpacką 
Troję” oraz Sanok ze zbiorami ikon i malar-
stwa Zdzisława Beksińskiego na zamku oraz 
drewnianej architektury w skansenie. Miło-
śnicy kresowych klimatów powinni też wy-
brać się na podkarpackie Roztocze, którego 
rozległe, bogate w przyrodę, historię i kulturę 
pogranicza tereny, połączone szlakiem Green 
Velo są idealnym miejscem na wyprawy rowe-
rowe. Ciekawym przystankiem w takiej po-

DZI K A, N I E SK A ŻONA PR Z Y RODA, 
BOGACT WO FL ORY I FAU N Y, 
SETK I K I L OM ETRÓW SZL A KÓW 
PI E SZ YCH, ROW EROW YCH 
I KON N YCH TO W YZ WA N I E 
DL A SPR AGN ION YCH W R A ŻEŃ 
TU RYSTÓW A KT Y W N YCH.

P O D K A R P A C K I E  –  P R Z E S T R Z E Ń  O T W A R T A

JEZIORO SOLIŃSKIE.



jadła i  oferty regionalnych browarów, jak 
i wykwintnych dań dworskich z dodatkiem 
tradycyjnych nalewek i podkarpackich win. 
Wysokich lotów!  

ENGLISH

PODKARPACKIE – INFINITE 
POSSIBILITIES
 
Podparkackie is the gate to the European Union, 
space of modern economy, limitless nature, culture 
and possibility. Innovative technologies of the 
Aviation Valley, IT and pharmacy are standing side 
by side of active leisure, clean mountain air, mix of 
cultures and creativity.

An international airport, EU border cross-
ings, the East-West highway, investment areas 
of special economic zones and resources of 
young, educated people are the reasons why 
foreign companies are locating their branch-
es right here. And after work? Whatever your 
soul desires! From ambient city cafes, pubs, 
theatres and concerts to active leisure on land, 
water and air, among wild nature, Carpathi-
an scenery, legends of Bieszczady Mountains 
and Low Beskid. On top of this; immersion in 
varied, rich culture, architecture and art of 
the borderland, time and place for relaxation, 
creativity and looking down on the busy world. 
From birds eye view.

It is best to start your travels around the 
region from Rzeszów, almost 200-thousand, 
dynamically expanding capitol of the Podkar-
packie Region which is very well connected 
with all of Europe by air routes, European 
highway and main train line. At your destina-
tion you will be welcomed by high class hotels 
and restaurants, whereas the city will amaze 
you with the atmosphere of its historical Mar-
ket Square, underground tourist route, the 
Lubomirski Castle, recreational Wisłoka Val-
ley and modern investments, tidiness, green 
areas and… young energy.

Afterwards it is worth to venture deeper 
into the region, to start off with learning about 
the fascinating history of aristocratic residen-
cies: castles in Łańcut, Krasiczyn or Baranów 
Sandomierski, which were owned by great Pol-
ish families, known from the pages of Europe-
an history. Castles, palaces and mansions are 
standing side by side with the unique – and rec-
ognized by UNESCO – wooden architecture. 
Its beauty is held within the temples of multi-re-
ligion borderland and the collections of the 
Museum of Folk Architecture in Sanok – one 
of the largest and richest in Europe. Domes of 
Eastern Orthodox temples, towers of church-
es and silhouettes of former synagogues are 
immersed in the amazing landscape of Polish 
Carpathian Mountains: Bieszczady Moun-
tains and Low Beskid, Pogórze and Roztocze. 
Wild, untouched nature, rich fauna and flora, 
hundreds of kilometers of footpaths, bike and 
horse routes are a challenge for active tourists 
looking for attractions. They are also awaited 
by the largest mountain lake in Poland – Soli-
na Lake– with its biggest in Poland dam and 
a wide offer for sailors, kayakers, divers and 
beach fans.

You can relax not only on land and in water, 
but also in the air – those looking for adrena-
line are tempted by famous gliding and para-
gliding zones. Constantly developing airplane 
tourism, with its strong accent on the hidden 
amongst deep forests Arłamów – currently one 

of the biggest leisure and business centres in 
Europe, with its own runway and helicopter, 
which is a great starting point into Bieszcza-
dy Mountains. These legendary mountains, 
which are part of the UNESCO International 
Biosphere Reserve, can also be seen in an un-
conventional way: through travelling by, more 
than one-hundred years old narrow-gauge 
track or trolley rail-cycles, recognized by 
the national certificate of the Best Tourist 
Product of 2015. The mountains are tempting 
also during winter; offering downhill, skitour 
and cross country skiing, snowboarding and 
snow-gliding, sleigh rides, ice-skating, dog 
sleds or simply mountain walks on snowshoes 
amongst white scenery.

It is also worth to visit many other places 
in the region: the thousand year old Przemy-
śl, with its forts, museums and temples of 
different religions standing side by side; the 
historic Jarosław and Leżajsk; Tarnobrzeskie 
Lake; historic Krosno with its Glass Heritage 
Centre and the situated in close proximity, 
world-first petroleum mine in Bóbrka; Jasło 
vineries and the Carpathian Troy in Trzcini-
ca, as well as Sanok with its collection of icons 
and paintings by Zdzisław Beksiński in the 
castle and wooden architecture in the open-
air museum. Fans of the Kresy – borderland 
region atmosphere should also visit Roztocze, 
which has wide, rich in nature, history and 
culture borderland terrains, connected by 
the Green Velo route – an ideal place for cy-
cling trips. An interesting stop during such an 
adventure is the Kresowa Osada – borderland 
settlement in Basznia Dolna with a multime-
dia museum and craftsmen workshops. There 
are still many places, attractions and events – 
enough for a long tale…

After walking trips and emotions it is 
a goodidea to relax in one of the numerous 
SPA & Wellness centres, which can be found 
in resorts: Polańczyk, Iwonicz-Zdrój, Ry-
manów-Zdrój, and Horyniec-Zdrój as well as 
multiple hotels of the highest class. We will be 
accompanied by amazing Carpathian cuisine, 
in which you can taste both traditional foods 
and a selection of regional breweries beers, as 
well as exquisite aristocratic dishes with an ad-
dition of traditional Polish tincture.  

4 6 – 4 7 M I E J S C A  /  P L A C E S
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TEKST Sylwia Gutowska

4 8 – 4 9

azwa obiektu pochodzi od wysokości, na której 
się znajduje (511 m n.p.m.). Hotel mieści się na 
Szlaku Orlich Gniazd, w obrębie parku krajobra-

zowego, zaledwie 300 metrów od malowniczych ruin 
Zamku Ogrodzieńskiego. To idealna przystań dla gro-
tołazów, wspinaczy, podróżników – wszystkich miłośni-
ków aktywnego wypoczynku wśród pięknego krajobra-
zu. Wszak po aktywnościach trzeba się zregenerować.

511 MEDI SPA to nowoczesne miejsce, gdzie relaks 
i pielęgnacja spotyka się z medycyną estetyczną. Wszyst-
ko w  bajkowej scenerii Jury, której bliskość można do-
słownie poczuć. Ścianę łaźni parowej stanowi naturalna 
skała wapienna, która przechodzi przez restaurację i SPA. 
Dobroczynne właściwości mikroelementów samoistnie 
wnikają w naszą skórę, podczas gdy my przez przeszklo-
ne ściany podziwiamy jedno z najpiękniejszych miejsc 
Polski. W  strefie wellness można skorzystać nie tylko 
z nowoczesnych saun i basenów, ale też leczniczych hy-
dromasaży i jacuzzi. Specjalną atrakcją jest kąpiel w wan-
nie ofuro. Ta tradycyjna japońska metoda oczyści nie 
tyle nasze ciało, co umysł. Jak mówi stare japońskie przy-

N słowie: „Weź kąpiel, a poczujesz się jak w niebie”. Można 
tego doświadczyć również podczas jednego z najbardziej 
popularnych pakietów dla dwojga, „Romantyczne Chwi-
le w SPA”, który obejmuje profesjonalną diagnozę skóry; 
peeling całego ciała, który idealnie wygładzi skórę, usu-
nie martwe komórki naskórka, i energetyzującą kąpiel 
z aromaterapią, masaż klasyczny całego ciała lub masaż 
aromatycznymi świecami wprowadzający w stan głębo-
kiego relaksu. Całość pakietu dopełni deser dla dwojga 
oraz kieliszek wina.

511 MEDI SPA ma w swej ofercie najwyższej jakości za-
biegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem luksusowych marek 
kosmetyków, takich jak francuska firma Ericson Laborato-
ire i amerykańska Obagi Medical. O urodę zadba wykwa-
lifikowany personel, który zatroszczy się o nasze bezpie-
czeństwo, każdy zabieg poprzedzając wnikliwą diagnozą 
kondycji skóry. Zabiegi na twarz i ciało obejmują szeroką 
gamę pielęgnacji dostosowanej do każdego rodzaju cery.

Jedną ze specjalności jest urządzenie Maximus Tri-
Lipo. Maximus to najbardziej kompleksowe, nieinwa-
zyjne urządzenie estetyczne przeznaczone do poprawy 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO WIĘCEJ NIŻ HOTEL. TO MIEJSCE ODNOWY BIOLOGICZNEJ, 
UMIESZCZONE NA NAJWYŻSZYM WZNIESIENIU WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
POZIOM USŁUG TUTEJSZEGO MEDI SPA DORÓWNUJE OTACZAJĄCEJ SCENERII.

TWOJA PRZYSTA Ń RELAKSU 
W JURZE KR AKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ
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moves epidermis and leaves the skin smooth 
and soft; energetic bath with aromatherapy, 
a classical massage of the body or a relaxing 
massage with aromatic warm candles. Mo-
reover, the package includes a dessert and 
a glass of wine for two.

511 MEDI SPA offers top-quality beauty 
treatments with leading cosmetic brands, 
such as French Ericson Laboratoire and 
American Obagi Medical. Professional staff 
of the SPA will take care of our safety by ma-
king an accurate diagnosis of the skin con-
dition prior to every treatment. A wide range 
of treatments for face and body are dedica-
ted for all types of complexion.

The offer of the SPA includes treatments 
with specialised equipment – Maximus Tri-
Lipo. Maximus is the most complex non-i-
nvasive device for improving skin condition 
and body shape, reducing adipose tissue 
and cellulite with the use of diathermy, that 
is heating tissue under the skin to the tem-
perature of 42̊ C. Treatments with Maximus 
TriLipo allow us to reduce the adipose tissue 
and wrinkles, as well as improve blood and 
lymph circulation. Safe and effective treat-
ments can be also performed with Oxy Ge-
neo, a device for precise peeling of epider-
mis and deep oxygenation of skin. Thus, the 
skin feels brand new, it is rejuvenated and 
revitalized. Prior to any treatment with the 
devices, a cosmetologist will diagnose the 
condition of our skin for free. A variety of 
aesthetic medicine treatments offered by 
the SPA are performed by experienced doc-
tors. After a treatment, we can spend a few 
days in the hotel and relax in the beautiful 
surroundings of the Polish Jura, to come 
back fresh-faced.

You can also avail yourself of individual 
SPA packages prepared by the SPA staff in 
Poziom 511 Design Hotel & SPA on the basis 
of your preferences.  

Ogrodzieniec Castle, it is a perfect place for 
cavers, climbers and travellers – all lovers of 
active recreation in beautiful surroundings. 
After activities, one needs to regain strength.

511 MEDI SPA is a modern place, where 
relaxation and beauty care meet aesthetic 
medicine treatments. All that in idyllic sur-
roundings of the Polish Jura, the vicinity of 
which we can literally feel. A limestone rock 
in the hotel restaurant and SPA is a natural 
wall in the sauna zone. While our skin is be-
ing revitalized with micronutrients, we can 
look through glass walls and admire one of 
the most beautiful landscapes in Poland. In 
the wellness zone, there are not only mo-
dern saunas and swimming pools, but there 
is also jacuzzi with hydro massage. Bathing 
in an ofuro bathtub is a special attraction. 
This traditional Japanese method ensures 
relaxation for body and mind. As an old Ja-
panese saying goes: “Take a bath, and it will 
feel like heaven.” You can also opt for a spe-
cial romantic package for two, “511_roman-
tic”, which includes a professional diagnosis 
of skin; peeling of the whole body, which re-

wyglądu i kondycji skóry oraz modelowania 
sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej i cel-
lulitu Zabiegi te wykorzystują zjawisko dia-
termii, to znaczy podgrzania tkanek znajdu-
jących się pod skórą do 42 stopni Celsjusza. 
Dzięki gamie zabiegów z Maximus TriLipo 
rozbijemy tkankę tłuszczową, zredukuje-
my zmarszczki i poprawimy krążenie krwi 
i limfy. Inną aparaturą, umożliwiającą bez-
pieczne i efektowne zabiegi, jest OxyGeneo. 
Specjalizuje się ona w  precyzyjnym złusz-
czaniu martwej warstwy naskórka i głębo-
kim dotlenianiu skóry. Dzięki temu skóra 
zyskuje nowe życie, jest odmłodzona i  od-
żywiona. Zanim zdecydujemy się na który-
kolwiek z zabiegów, tu również kosmetolog 
bezpłatnie zdiagnozuje stan naszej skóry. 
Całość dopełnia szeroka gama zabiegów z za-
kresu medycyny estetycznej wykonywanych 
przez najlepszych lekarzy z ogromnym do-
świadczeniem. Po takich zabiegach może-
my spędzić jeszcze kilka dni w hotelu i od-
począć w  jurajskich ostańcach, by wrócić 
do codzienności jak nowi.

Warto skorzystać z indywidualnie przy-
gotowanych pakietów SPA, który przygotuje 
dla nas personel SPA w Poziom 511 Design 
Hotel & SPA po uprzednim poznaniu na-
szych preferencji.  

ENGLISH

YOUR HAVEN IN THE KRAKOW-
CZESTOCHOWA HIGHLAND

Poziom 511 Design Hotel & SPA is more than just 
a hotel. It is a SPA on the top of the highest hill 
of the Highland. The quality of SPA services goes 
hand in hand with the picturesque surroundings 
of the hotel.

The hotel owes its name to its altitude (511 
m above sea level). Located on the Trail of 
the Eagles' Nests, in the national park, only 
300 metres from the impressive ruins of the 
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ompleksowa oferta zabiegów SPA and Wellness, 
jedyne w swoim rodzaju kryte baseny z widokiem 
na morze. Wszystko po to, by przyjeżdżający tam 

goście mogli w pełni wypocząć. Plażowanie? W hotelu 
Bryza odbywa się ono nie na leżakach, a szerokich bam-
busowych łożach z baldachimami ustawionymi na piasku.

Od marca dla gości dostępna jest nowoczesna strefa 
relaksu. Nowe sauny, zaprojektowane zostały przez reno-
mowaną firmę Thermarium i Schletterer Wellness & SPA, 
tę samą, która odpowiada za design całej strefy SPA Hote-
lu Bryza, a także w wielu luksusowych hotelach na całym 
świecie (m. in. SPA and Wellness na Seszelach, strefy SPA 
na statku Queen Mary).

Budynek Hotelu Bryza Resort & SPA składa się z trzech 
części skupionych wokół dziedzińca z zabytkową fontanną. 
W budynku „Muszelka”, największej części hotelu, poko-
je i apartamenty wychodzą wprost na plażę, zaś w części 
zwanej „Mewa” okna pokoi wychodzą na urokliwy deptak 
w Juracie oraz profesjonalny kort tenisowy. W części „Ze-
fir” mieści się klimatyczna kawiarnia „Monte Carlo”, sala 
konferencyjna i luksusowe apartamenty z widokiem na Pół-
wysep Helski. Całość utrzymana w stylistyce luksusowego 
nadmorskiego kurortu w najlepszym znaczeniu tych słów.

K

BRYZA RESORT & SPA ZNAJDUJE SIĘ W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE 
NAJBARDZIEJ LUKSUSOWYCH HOTELI W MIEJSCOWOŚCIACH 
WYPOCZYNKOWYCH. I TO NIE TYLKO NA SKALĘ POLSKI. 
DZIEJE SIĘ TAK ZA SPRAWĄ NAJLEPIEJ ZAPROJEKTOWANEJ 
STREFY SPA I NOWOCZESNEJ ESTETYKI.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Hotel w tym roku po raz kolejny otrzymał certyfikat ja-
kości strony Tripadvisor. Wyróżnienie to otrzymują hote-
le, które w ubiegłym roku dostały najwięcej pochlebnych 
recenzji w serwisie. Obok Bryzy znowu znalazły się najlep-
sze obiekty hotelarskie z całego świata. 

ENGLISH

JURATA IS FOR THE DEMANDING ONES.

Bryza Resort & Spa is at the very top of the rank of luxurious hotels 
in summer resort towns. And not just when it comes to Poland. 
Thanks to the best designed SPA area and modern aesthetics.

A complex offer of the SPA and Wellness treatments, un-
paralleled roof-covered swimming pools with seaside 
views - all this so that visiting guests can fully relax. Beach 
days? In Bryza hotel they are spent not on fold-out chairs, 
but on bamboo canopy beds set out on the sand.

Since March there is a modern relaxation area avail-
able to the hotel’s guests. New saunas were designed by 
the renowned Thermarium and Schletterer Wellness & 
SPA Company, the same, which is responsible for the de-
sign of the whole SPA Section of the Hotel Bryza, as well as 
many more such zones in other hotels around the world 
(including SPA and Wellness in Seychelles and the SPA 
section on the Queen Mary ship).

The Hotel Bryza Resort & SPA complex is composed of 
three buildings, situated around a courtyard with an an-
tique fountain. In the “Muszelka” (“Seashell”) building, 
the largest one in the complex, rooms and apartments 
are going out straight onto the beach, whereas windows of 
rooms situated in the section called “Mewa” (“Seagull”) 
are facing a charming promenade of Jurata and a profes-
sional tennis court. The “Zefir” (“Zephyr”) building is 
home to an ethereal Monte Carlo Café, conference room 
and luxurious apartments with a view of the Hel Peninsu-
la. Everything is designed as in a luxurious seaside resort, 
in the best possible way.

This year the hotel has once again received TripAdvi-
sor’s Certificate of Excellence. It is a recognition given to 
hotels, which have gained the highest number of positive 
guest reviews on the portal. Once again, best hotels from 
around the world have been placed alongside Bryza. 

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

JURATA
DLA WYMAGAJĄCYCH





zasami śnię, że spadam. Wiem, że to nie 
jest oryginalne. Prawie wszyscy latają 
w snach i czasem spadają. Zastanawia-

łem się nieraz, dlaczego upadek ten jest tak 
trudny do zniesienia. Przecież nigdy nie śnię, 
że uderzam. A może właśnie to jest najstrasz-
niejsze – oczekiwanie na ból? Strach przed 
tym, że w końcu nastąpi przeraźliwy moment 
zderzenia? Spadanie jest bezwolne, nie ma 
czego się chwycić, dookoła tylko czerń. Pa-
trzę w nieskończoną pustkę. Niekiedy widzę 
siebie, jak spadam. Z rozrzuconymi rękoma 
i nogami, z otwartymi szeroko oczami. Mam 
wtedy jedno pragnienie – zatrzymać to, choć-
by jedynym sposobem miało być zderzenie 
z ziemią. 

A  gdyby tak przestać się przejmować 
spadaniem i poczuć się z tym wygodnie? To 
trudne, ale chyba możliwe? Spadasz, wiesz 
że nie da się nic z tym zrobić, więc całkowi-
cie się rozluźniasz. Poddajesz się temu prze-
mieszczaniu, na które nie masz wpływu. Nie 
wiesz, kiedy ani jak to się skończy – czy do-
brze, czy też źle. Owszem, masz przeczucia, 
ale przecież i one mogą być mylące. To nie 

I’ve often wondered why it is so hard to bear. 
I never dream about hitting the ground. Or, 
perhaps, this is the worst part? Waiting for 
the pain? The fear of this horrifying moment 
coming eventually. Falling is passive, you 
have nothing to grasp at, there is only dark-
ness around you. I’m gazing at the infinite 
void. I sometimes see myself falling. Hands 
and legs spread, eyes wide open. I have only 
one wish then – to stop it, even if the only way 
was to hit the ground. 

What if I stopped worrying about falling 
and accepted it? It’s difficult, but possible, 
I guess? You’re falling, you know you can’t 
do anything about it, so you let go. You resign 
yourself to this movement that you can’t con-
trol. You don’t know when it’ll end, you don’t 
know whether the ending will be happy or 
sad. Well, you have some feelings about it, 
but they may be misleading. It’s not a film. It’s 
your dream. There is nothing you can do. The 
wind is whistling in your ears, you can’t see 
anything. Close your eyes. Let go. You will feel 
sudden relativity of the movement. You could 
as well be hanging in the air. Motion or a lack 
of motion – it doesn’t matter anymore... 

The only thing you can hear is the beat-
ing of your heart. Regular, steady. Breathe 
in, breathe out. Slowly and steadily. You’re 
becoming the void. You aren’t afraid any-
more. This tune... a harp? It’s the alarm in 
my phone! Where am I? In a  hotel? Why 
have I  fallen asleep fully dressed? Fine. 
I know. I’m in the VIP lounge in Hong Kong. 
Chek Lap Kok International Airport. Ev-
erything here is in the colour of coffee with 
milk. Mellow dim light and unfinished ti-
ramisu on my plate. Peace and quiet. I was 
falling in my dream and in a while, I’ll be fly-
ing to New Zealand for real. My holidays, as 
far as possible from the world, where almost 
everyone has already gone crazy. On the 
sapphire and green land – boring, devoid of 
civilised entertainment. I’ll be walking in 
the forests, where no plant will seem famil-
iar. And while I’ll be washing my teeth, the 
water in the sink will be flowing and turning 
the other way round.

New Zealand. Everything will be far 
from there. The distance isn’t something 
trivial and irrelevant. I’m not a committed 
person, actually, there are no important re-
lations in my life. But I want to break away 
from myself. I  want to make it impossible 
for me to come back easily, that’s why I’m 
flying to the back of beyond. When I  get 
bored, it won’t be so easy to ‘visit’ Paris or... 
Cracow. Fine. I’ll be honest. This is precisely 
about Cracow and my last visit at my friend’s 
place. Yes, I’m running away. And I’m doing 
it very well, firmly and unfailingly. I must go 
now! Which gate? 
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została 
zaangażowana do Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyreżyserowała swój tekst 
„Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu” 
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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jest film gatunkowy. To twój sen. Nie masz nic 
do zrobienia. Powietrze świszcze ci w uszach, 
niczego nie widać. Zamknij oczy. Poddaj się. 
Nagle odczujesz względność tego poruszania 
się. Właściwie równie dobrze mógłbyś wisieć 
w powietrzu. Ruch czy też bezruch – to nie ma 
już znaczenia… 

Teraz słyszysz już tylko bicie swojego ser-
ca. Miarowe, spokojne. Wdech i wydech. Wol-
no i regularnie. Stajesz się pustką. Niczego 
się już nie boisz. Ta melodia… Harfa? To mój 
budzik w telefonie! Gdzie jestem? W hotelu? 
Dlaczego zasnąłem w ubraniu? Dobrze. Już 
wiem. Jestem w lounge’u VIP, w Hong Kongu. 
Chek Lap Kok International Airport. Kolor 
kawy z mlekiem jest tu wszechobecny. Przy-
jemne, przytłumione światło i niedokończo-
ne tiramisu na moim talerzyku. Spokój pra-
wie święty. Spadałem we śnie, a teraz polecę 
na jawie do Nowej Zelandii. Moje wakacje, jak 
najdalej od świata, w którym już prawie wszy-
scy zwariowali. W szafirowo-zielonej krainie 
– nudnej, pozbawionej cywilizowanych rozry-
wek. Będę spacerował po lasach, gdzie żadna 
z roślin nie wyda mi się znana. A kiedy będę 
mył zęby, woda w umywalce będzie spływała, 
zakręcając się w inną stronę niż zwykle.

Nowa Zelandia. Stamtąd wszystko będzie 
dalekie. Odległości to nie są rzeczy banalne 
i niemające wpływu. Nie jestem człowiekiem 
uwikłanym, właściwie nie mam żadnych 
istotnych relacji. Ale chcę zerwać ze sobą. 
Chcę sobie uniemożliwić łatwy powrót i dla-
tego lecę na koniec świata. Jeśli zacznie mi 
się nudzić, to nie będzie takie proste – wpaść 
do Paryża albo… Krakowa. Dobrze. Będę 
szczery. Chodzi właśnie o  Kraków i  moją 
ostatnią wizytę u pewnej znajomej. Tak, ucie-
kam. I robię to świetnie, rzetelnie i niezawod-
nie. Muszę lecieć! Który gate? 

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 7

I sometimes dream that I’m falling. I know 
it’s not special. Almost everyone dreams that 
they’re flying; sometimes, that they’re falling. 

MAM NA IMIĘ

GEORGE
ODC. 7
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ubię dobre piosenki i dobre historie. Lu-
bię rozumieć te dobre piosenki, wiedzieć 
dlaczego są takie, a nie inne. Dlatego lu-

bię, kiedy ktoś mi o nich opowie. A najlepiej, 
jeśli te opowieści nie ograniczają się do stan-
dardowego opowiadania w wywiadach, że to 
najbardziej osobista piosenka jaką napisałem, 
że analizuję w niej stan naszego społeczeństwa 
i pochylam się nad człowieczeństwem, że piszę 
o miłości, bo miłość jest najważniejsza. Lubię 
słuchać i czytać o tym, jakie przypadki dopro-
wadziły do powstania danej piosenki.

Ale dobrze opowiadać trzeba umieć. Na 
przykład taki Artur Andrus – on potrafi. 
Jak coś powie, to jest to zabawne (często też 
śmieszne, ale to zupełnie co innego), zazwy-
czaj trafne, nierzadko na dodatek jeszcze nie-
głupie. Połączenie idealne.

Byłem kiedyś na koncercie Artura Andru-
sa. Siedziałem na środku sali i bawiłem się 
wyśmienicie. A po koncercie poczłapałem do 
kącika, który na koncertach metalowych na-
zywa się „merch”, żeby kupić płytę. Płyta nosi 
tytuł „Myśliwiecka” i jest zdaje się drugim albu-
mem artysty (i przyznaję bez ogródek, że nie 
słyszałem ani pierwszego, ani trzeciego). To 
na tej płycie znalazły się najfajniejsze piosenki 
Andrusa (chciałem napisać „największe prze-
boje”, ale jakoś mi nie pasowało). Płytę otwie-
ra „Piłem w Spale, spałem w Pile”, a zamykają 
„Glanki i pacyfki”. I tyle dobra po drodze!

Ale oprócz fajnych, pogodnych i sprytnie 
napisanych piosenek, „Myśliwiecka” oferuje 
jeszcze opowieści. Dzięki nim można się do-
wiedzieć co tak naprawdę stoi za płytą. I już 

wiem, że Artur Andrus razem z Piotrem Bu-
kartykiem, Wojtkiem Stecem i Grupą Mo Car-
ta postanowił powołać do życia Chór Męski im. 
Franka Szwajcarskiego, który nagrał piosenkę 
„Dam ci ptaszka”, więc wszyscy oni mają kre-
dyty we frankach. Wiem też, że Andrus więk-
szość swoich piosenek zalicza do stworzonej 
przez Włodzimierza Korcza kategorii pt. „głu-
pota, ale starannie wykonywana”. Wiem, jak 
na Obrońców i Przeciwników ścierających się 
na Krakowskim Przedmieściu spogląda koń 
księcia Poniatowskiego. Poznałem też Prawdzi-
wego Barona, Niedźwiedzia Wąsatego i Czarną 
Helenę. Przeczytałem, że Piotr Baron włożył 
płytę z piosenką „Czarna Helena po roku” do 
odtwarzacza w samochodzie i wyjął dopiero po 
dwóch miesiącach, bo się zacięła do tego stop-
nia, że niemal doszło do wymiany samochodu. 
Wiem, jak powstał szalejący po rodzimych ku-
rortach zespół Demony Sanatorium.

Po co mi ta wiedza? Tego jeszcze akurat 
nie wiem. Ale jakoś lepiej się czuję mając 
świadomość, że za każdą piosenką stoi jakaś 
opowieść i że sam ten fakt jest na tyle ważny, 
że warto te anegdotki spisać we wkładce płyty. 
Czuję przez to, że moje niekończące się papla-
nie o każdej płycie, którą chcę pokazać znajo-
mym, ma sens.

A  wiecie, o  czym jeszcze to świadczy? 
O tym, że jeszcze pisze się piosenki o czymś i że 
można napisać radosną pioseneczkę o podry-
waniu kobiet na urlopie i nie popaść w kanon 
disco-polo. Wszystko można zrobić z klasą, 
ale obawiam się, że żeby taką umiejętność 
posiąść, trzeba być Andrusem, Młynarskim, 
Nohavicą albo innym Koftą. A ludzi tego typu 
jakoś coraz mniej. Również na Myśliwieckiej. 

ENGLISH

SONGS AND STORIES

I like good songs and good stories. I like to 
understand these good songs, to know why 
they are like that. That's why I like to hear 
stories about them. In particular, when these 
stories are not limited to typical answers in 
an interview that it's the most personal song 
I've ever written, it's an analysis of our so-
ciety and a study of humanity, I write about 
love, because love is the most important 

thing. I like to hear and read about circum-
stances that inspired artists to write a par-
ticular song.

But not everybody can tell such stories. For 
example, Artur Andrus – he knows how to do 
it well. When he says something, it's amusing 
(well, it's often hilarious, but that's a different 
kettle of fish), usually to the point, and in addi-
tion, quite clever. A perfect combination.

I've been to a concert of Artur Andrus once. 
I was sitting in the middle of the hall and I had 
a lot of fun. After the concert, I made my way 
towards the spot called ‘merch’ to buy a CD. 
The title of the album is “Myśliwiecka”. It's the 
second album of the artist, I think (to be hon-
est, I haven't heard neither the first one, nor the 
third one). This album contains the best songs 
by Andrus (I wanted to write ‘the greatest hits’, 
but it just doesn't seem right). The first song is 
“Piłem w Spale, spałem w Pile”, and the last one 
is “Glanki i pacyfki”. And there's a lot of delight 
in between.

Apart from cool, cheerful and clever songs, 
“Myśliwiecka” offers something more – it re-
counts stories which let us know what really is 
behind the album. Now I know that Artur An-
drus together with Piotr Bukartyk, Wojtek Stec 
and Grupa Mo Carta decided to set up Chór 
Męski im. Franka Szwajcarskiego [Eng. Swiss 
Franc Men's Choir], which recorded a song 
“Dam ci ptaszka”, so all of them have Swiss 
francs loans. I also know that Andrus puts the 
majority of his songs into a category ‘silly but 
well-played’ created by Włodzimierz Korcz. 
I know how the horse of Prince Poniatowski 
looked at Defenders clashing with Adversaries 
in Krakowskie Przedmieście Street. I also got 
to know Prawdziwy Baron, Niedźwiedź Wąsaty 
and Czarna Helena [characters appearing in 
the songs]. I read that Piotr Baron put the disc 
with “Czarna Helena po roku” in the CD player 
in his car and could take it out only after two 
months, because it stuck – luckily, he didn't 
need to change the car. I know how the band 
Demony Sanatorium romping around in local 
health resorts was set up.

What should I do with such knowledge? 
I don't know yet. But it's nice to know that every 
song has a story behind it, and this makes the 
stories worth writing down and attaching them 
to the CD. Thanks to that I feel that my endless 
harping on every album which I want to show 
my friends actually makes sense.

And what else does this tell us? That still 
there are people who write songs about some-
thing, and it is possible to write a non-disco 
polo song about picking up women on holidays. 
It can be done with flair, but I'm afraid that to 
develop such an ability, one must be Andrus, 
Młynarski, Nohavica or another Kofta. And 
such people and few and far between. In Myś-
liwiecka Street as well. 
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JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym pierwszym 
również na blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa w chórze. 
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech 
to zostanie między nami.

LU BI Ę DOBR E PIOSEN K I 
I  DOBR E H ISTOR I E. LU BI Ę 
ROZ U M I EĆ TE DOBR E PIOSEN K I, 
W I EDZI EĆ DL ACZEG O SĄ 
TA K I E, A N I E I N N E. 
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MUZYKA 
NAPRAWDĘ 
         LECZY

TEKST Sylwia Gutowska

FANI JAZZU WIEDZĄ, ŻE MIASTO GDAŃSK ŚWIĘTUJE POROZUMIENIA 
SIERPNIOWE JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH WYDARZEŃ JAZZOWYCH 
W KRAJU. W TYM ROKU SOLIDARITY OF ARTS TO AŻ TRZY DUŻE 
KONCERTY. PODCZAS PIERWSZEGO Z NICH, JIMEK+, NA SCENIE 
WYSTĄPI LEGENDARNY SAKSOFONISTA I FLECISTA, KENNY GARRETT.
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Solidarity of Arts to wydarzenie 
celebrujące wolność. Czy muzyka jazzowa 
jest dla ciebie muzyką wolności?
Pod pewnymi względami. Po pierwsze, po-
zwala mi ona przyjechać do Polski i grać dla 
ludzi. Poza tym mogę zmieniać melodię i har-
monię. Myślę, że dlatego właśnie wiele osób 
decyduje się tworzyć tę muzykę.

Czy ta muzyka nadal ma jakieś znaczenie?
Ma znaczenie, bo daje ci wolność. Czasami 
wolność jest wynikiem walki, ale muzyka 
pozwala ci ją utrzymać. Jazz był stworzony 
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poprzez walkę i został symbolem wolności. 
Teraz pozwala nam zachować naszą wolność 
osobistą, wyrażać nasze myśli. Niektórzy 
posuwają się z muzyką jeszcze dalej i dlatego 
właśnie ludzie kochają jazz – ponieważ po-
zwala on różnie interpretować muzykę.

Co czyni z ciebie wolnego człowieka? Czy 
oprócz muzyki jest jeszcze coś takiego?
Jestem wolny, bo posiadam wolny umysł. 
Myślę, że poczucie wolności daje mi fakt, że 
mogę podróżować po świecie i poznawać lu-
dzi. Ludzi, którzy czasem nie dostali od losu 

tyle co ja. To, co nas łączy, to właśnie muzy-
ka, bo gdyby nie ona, prawdopodobnie nie 
miałbym możliwości ich poznać. Ciężko żyć, 
ciągle podróżując, ale piękno tkwi w tym, że 
dostaję szansę, aby spojrzeć na świat z innej 
perspektywy i docenić to, co posiadam. Przy-
pomina mi to także, że mamy czasem więcej 
szczęścia niż inni.

Skoro mowa o innych: czy kiedykolwiek 
grałeś dla ludzi pozbawionych wolności? 
W kraju rządzonym przez dyktatora lub 
w więzieniu?
Aż tak to nie, ale byłem w miejscach, w któ-
rych ludzie zmagali się z uciskiem. Uważam, 
że to, co pozwala tym ludziom zachować opty-
mizm, to muzyka. Ona leczy nas z wielu przy-
padłości, z którymi stykamy się na co dzień. 
Dla mnie muzyka jest lekarstwem. Językiem, 
który pozwala mi komunikować się z innymi.

Sądzisz, że jazz to rodzaj muzyki, która się 
starzeje?
Jazz to rodzaj muzyki, z którym możesz po-
zostać w dniu dzisiejszym lub wejść w jutro. 
Myślę, że jego ojcowie ustanowili standardy 
i jeśli zdecydujemy się za nimi podążać, to  
na tym polega nasza wolność. Możemy też 
obrać inną drogę. Tak czy inaczej mamy wy-
bór. Moi idole, tacy jak Charlie Parker, Son-
ny Rollins, John Coltrane, Joe Henderson, 
Wayne Shorter, żeby wymienić tylko kilkoro 
z nich, ustanowili pewien poziom muzyki. 
Dalej to już ja muszę zdecydować, co mogę 
zaoferować, jakie będą moje osobiste do-
świadczenia.

Będziesz grał z Jimkiem. To młody polski 
kompozytor. Jak się czujesz z tym, że 
jesteś gościem mniej znanego artysty?
Kiedyś sam byłem jednym z  tych gości 
(śmiech). To zawsze świetnie, kiedy młody 
artysta występuje jako główna gwiazda. Kie-
dyś sam otrzymałem taką szansę, więc mam 
już to za sobą. Jestem pewien, że to dla niego 
świetna szansa.

Niedawno Jimek stworzył projekt 
z polskimi raperami. Co sądzisz o fuzji 
jazzu i hip hopu?
Nie ma w tym nic szokującego. Ludzie z młod-
szych pokoleń mają inną wizję tego, czym 
powinna być muzyka i tak ją kreują. Ale to 
nic nowego. Miles to robił, Quincy Jones 
również próbował, a więc to już sprawdzony 
pomysł. Ja również zrobiłem to na poprzed-
nim krążku.

Powiedziałeś, że muzyka leczy. Świat 
przechodzi teraz ciężki okres. Naprawdę 
sądzisz, że zwykłe słuchanie muzyki może 
zmienić ludzkie umysły i dusze? ZD

JĘ
CI

E:
 J

IM
M

Y 
K

AT
Z



M I  O S OB I Ś C I E  M UZ Y K A  P OM AGA 
W Y R A Z IĆ  S I E B I E .  DA J E  M I 
S Z C Z Ę Ś C I E .  C Z Y N I  Z E  M N I E 
NA J L E P S Z Ą  W E R S J Ę  S I E B I E 
SA M E G O.  W   T E N  S P O S ÓB 
J E S T  L E K A R S T W E M.

M U Z Y K A  N A P R A W D Ę  L E C Z Y

Myślę, że właśnie to robi. Sam jestem tego świadkiem. 
Ludzie przychodzą na moje koncerty i mówią: „Coś było 
nie tak z moim zdrowiem, a teraz czuję się lepiej”. Myślę, 
że muzyka pomaga ludziom zapomnieć o codziennych 
trudnościach. Mi osobiście muzyka pomaga wyrazić sie-
bie. Daje mi szczęście. Czyni ze mnie najlepszą wersję 
siebie samego. W ten sposób jest lekarstwem. Gdy muzycy 
jazzowi napotykają trudności, poszukują czegoś, co ich 
wyleczy, oczywiście w sensie duchowym.

Występujesz już trzydzieści lat. Nadal nagrywasz nowe 
płyty, które zdobywają uznanie. Jak to robisz?
Zawsze pasjonowałem się muzyką. Codziennie szukam 
nowych możliwości. Zawsze poszukuję nowego poziomu, 
kolejnego rozdziału. To właśnie sprawia, że wciąż jestem 
zmotywowany. To też chęć dorównania moim poprzedni-
kom. Gdy budzisz się i słyszysz wielkich twórców muzyki, 
którzy ustawili tak wysoko poprzeczkę, to zawsze masz 
cel, do którego możesz dążyć, coś, o czym możesz marzyć. 
Właśnie tak to dla mnie wygląda. Przypomina mi: „Pró-
buj!”. Póki otrzymujesz błogosławieństwo Twórcy – pró-
buj, rozwijaj się. Właściwie to na ostatniej płycie „Do Your 
Dance” mam rapera. Także ja też korzystam z mieszania 
jazzu z rapem. Robiłem to też w innych utworach. Dosze-
dłem do momentu, w którym potrzebowałem innego na-
rzędzia niż saksofon, dlatego dodałem rap. Zawsze jestem 
otwarty na to, co dzieje się na ulicach.

Interesujesz się polityką?
Nie bardzo. Wiem, że ona istnieje, ale moja rada dla tych, 
którzy dyskutują i irytują się polityką, to zawsze: „Posłu-
chajmy jakiejś muzyki” (śmiech).

Czyli twoją odpowiedzią na pytanie „kto zostanie 
kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych?” 
będzie...
Mam nadzieję, że będzie to ktoś porządny. Wiem, kogo 
ja bym chciał wybrać, ale zachowam to dla siebie. Ale na 
pewno będzie ciekawie. 

ENGLISH 

MUSIC CAN HEAL

Fans of jazz know that Gdańsk is celebrating the August 
Agreements with one of the biggest jazz events in the 
country. This year Solidarity of Arts consists of three large 

concerts. During the first one, called Jimek+, a legendary 
saxophonist and flautist will take centre stage. Here he is – 
Kenny Garrett.

Solidarity of Arts is an event celebrating freedom. 
Is jazz music a music of freedom for you?
It is in a couple of funds. Firstly, it allows me to come to 
Poland and play some music for the people. I can change 
the melody, the harmony up. I think that's why a lot of 
people choose to play music.

Is it still meaningful today?
It is meaningful because it allows you to have that free-
dom. Sometimes the freedom comes from struggle, but 
the music allows you to keep it. Jazz was created out of 
a struggle and turned into a symbol of freedom. Now it 
allows us to keep our personal freedom, to express our 
ideas. Some people are moving further with the music 
and that's why people love jazz, because it allows you to 
do different things with songs.

What makes you free as a person? Is there something 
more than music?
I'm free because my mind is free. I think what allows me to 
have the perception of being free is that I'm allowed to travel 
the world and meet people. People who are sometimes less 
fortunate than I am. What brings it all together is music, be-
cause if it wasn't for the music, I probably wouldn't have the 
opportunity to meet them. That's a rough way of living, but 
the beauty of it is that it allows me to see the world from dif-
ferent perspectives and appreciate what I have. It reminds 
me that we're sometimes more fortunate than others.

Speaking of others – have you ever played for people 
deprived of freedom? In a country ruled by a dictator 
or in jail?
Not on that level so much, but I've definitely been in 
places where people were dealing with oppression. Still 
I think that what allows people to have a positive expe-
rience is music. It heals a lot of what people deal with on 
a daily basis. To me music is like medicine. My language 
is music which allows me to speak to the people.

Do you think jazz is a type of music that could get old?
Jazz is a kind of music in which you can stay in today or 
you can go to tomorrow. I think the founders have set 



a standard and if we choose to follow that, 
we follow, that's the freedom. If we choose to 
go our own way, we can do that too. Either 
way, you can take your pick. My heroes, like 
Charlie Parker, Sonny Rollins, John Col-
trane, Joe Henderson, Wayne Shorter, just 
to name a few people, they set a certain level 
of what the music should be. But then I have 
to decide what I can offer, what my personal 
experience would be.

You will be playing in collaboration with 
Jimek. He's a young Polish composer. How 
do you feel about being a guest of a less 
known artist?
I was one of those guys before (laughs). It's 
always great when a person gets a chance to 
open up for a main act. I was the one who got 
that chance once, so been there, done that. 
I'm sure it's a great opportunity for him.

Jimek's lately made a project with Polish 
rappers. How do you feel about jazz and 
hip hop fusions?
There's nothing outrageous about that. Peo-
ple of the younger generations have another 
idea of what the music should be and they 
create that. But it's not new. Miles tried it, 

Quincy Jones tried it, so it's been around 
for a  while. I've done this on my previous 
record. 

You said music could heal. The world is 
going through tough times. Do you really 
think that only listening to music can 
change people's minds and souls?
I think it does. I'm a witness. People come to 
my concerts and say: „Something was wrong 
with my health, now I can feel better”. I think 
it takes people's minds away from everyday 
struggles. Even for myself – the music en-
ables me to express myself. It keeps me hap-
py. It turns me into the best person I could 
be. In that way it is a medicine. When jazz 
musicians are going through difficult times, 
they're looking for something to heal them 
up, more in a spiritual sense.

You're 30 years onstage. Still recording 
new albums, still gaining great acceptance. 
How do you keep it going?
I've always had a passion for music. Every-
day I'm looking for possibilities. I'm always 
searching for the next level, the next chap-
ter. That's what keeps me motivated. And 
also to stand up to the challenge of the el-
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ders. When you wake up and you can hear 
the greats of music who have set such a high 
precedence, you always have something 
to look for, something to dream for. That's 
what it does for me. It reminds me: „Keep 
trying!”. As long as the Creator is blessing 
you, keep trying, keep doing better. Actual-
ly in my latest CD called „Do Your Dance” 
I have a rapper. So that medium of meeting 
jazz with hip hop is something I do as well. 
I've done it on another record. It came up 
to this point that I  decided that I  needed 
another medium than sax so I put rap on it. 
I'm always open to what's going on on the 
streets.

Are you interested in politics?
Not so much. I know it exists, but my answer 
to people who discuss and get angry about 
the politics is always: „Let's listen to some 
music” (laughs).

So your answer to the question who will 
be the next President of the United States 
would be...
Hopefully it will be somebody good. I have 
my idea on who I would like to select, but I'd 
rather keep it private. But it'll be interesting. 

Wię ce j  na anywhere . p l
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ZDJĘCIE Lucyna LewandowskaTEKST Katarzyna Szewczyk

GDAŃSK OD ZAWSZE ZWIĄZANY BYŁ Z HISTORIĄ 
I WIELONARODOWOŚCIOWĄ KULTURĄ. TO WŁAŚNIE TUTAJ 
ROZPOCZĘŁA SIĘ WALKA O WOLNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ 
KULTYWOWANIA RÓŻNORAKICH TRADYCJI I RELIGII. OD WIELU 
LAT PRZYCZYNIA SIĘ DO TEGO FILHARMONIA BAŁTYCKA, 
BIORĄC UDZIAŁ W ORGANIZACJI FESTIWALU SOLIDARITY 
OF ARTS, KTÓRY CO ROKU PODBIJA SERCA WIDZÓW.

estiwal SOFA powstał w 2009 roku – obchodzi więc 
w sierpniu szczęśliwą, siódmą rocznicę. Organiza-
torami wydarzenia są lokalne instytucje kulturalne, 

takie jak Narodowe Centrum Kultury czy wspomniana już 
PFB. Solidarity of Arts to szereg odbywających się na kilku 
scenach koncertów, promujących ideę polskiej Solidar-
ności, bez której nie bylibyśmy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. 
Ruch dotarł do mas i obudził w Polakach wolę walki o sie-
bie i swoją kulturę, tak piękną, a tak w pewnym momencie 
stłamszoną. I to samo ma na celu festiwal – wyjście w prze-
strzeń miejską oraz promocję Polaków i rodzimej kultury 
zarówno za granicą, jak i wśród nas samych.

SOFA jest świetnym przykładem na to, że mamy 
w  Polsce artystów na bardzo wysokim poziomie, któ-
rych nazwiska są znane i poważane na całym świecie. 
Gwiazdami poprzednich edycji festiwalu były takie oso-
bistości, jak Leszek Możdżer, Tomasz Stańko czy Aga 
Zaryan. Nie brakuje także gości spoza kraju – na scenie 
w Gdańsku wystąpili m.in. Marcus Miller, Quincy Jones 

6 2 – 6 3
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i Bobby McFerrin, twórca przeboju „Don't Worry, Be Hap-
py”. Wszystko to miało miejsce w ramach tzw. koncertów 
z „+”, a to tylko jeden z projektów, które odbywają się pod-
czas Solidarity of Arts.

Najważniejszy jest fakt, że za każdym razem jest ina-
czej – i za każdym razem coraz lepiej. W tym roku scena 
z „+” będzie stała na Ołowiance aż dwa dni. 13 sierpnia 
zawładnie nią Radzimir Dębski, szerzej znany jako Jimek. 
Zasłużenie znany syn znanego ojca – Krzesimira Dębskie-
go, zaprosił do współpracy gwiazdy gatunku, którego na 
koncertach z „+” jeszcze nie było – legendarną grupę hi-
phopową Kaliber44, nietuzinkowy duet Łona i Weber, któ-
ry wystąpi wraz z zespołem The Pimps oraz jednego z lide-
rów polskiego hip-hopu – Miuosha. Oprócz nich na scenie 
pojawią się także amerykańskie grupy The Kenny Garrett 
Quintet i The Naturally 7, prawdziwy kulturowy miszmasz 
– Alune Wade Quintet, folkowa Kapela Maliszów oraz zna-
komita Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
(NOSPR). Na koncercie nie zabraknie, rzecz jasna, wyko-
nania głośnego na całym świecie „Hip-Hop History Orche-
strated by JIMEK” – połączenia hip-hopu z instrumentami 
symfonicznymi.

14 sierpnia motywem przewodnim drugiego koncertu 
z „+” będzie muzyka Wojciecha Kilara. Na scenie wystą-
pią aż trzy orkiestry. Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia wykona m.in. utwory z filmów Andrzeja 
Wajdy: „Mazura” z „Zemsty” czy „Walca” z „Ziemi obieca-
nej”. Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprezentuje 
publiczności utwory „Orawa” oraz „Ricordanza Per Archi”, 
natomiast Orkiestra Symfoniczna PFB – słynnego „Polone-
za” z „Pana Tadeusza” Wajdy, „Siwą mgłę”, którą wykona 
w towarzystwie barytona Mikołaja Trąbki, a także II Kon-

SOLIDARITY OF ARTS 
W NOWEJ ODSŁONIE
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cert fortepianowy w towarzystwie wybitnej 
solistki Beaty Bilińskiej. W dwóch utworach 
na scenie pojawi się także pianista jazzowy 
Kuba Stankiewicz, spod palców którego wy-
brzmią dźwięki „Pieśni o małym rycerzu” 
z „Przygód pana Michała” Jerzego Hoffmana 
oraz „The Party” z „Draculi” F.F. Coppola.

Nowością na festiwalu będzie koncert 
„Solidarność kultur – kultura Solidarności”. 
W Sali Koncertowej na Ołowiance pojawi się 
niezwykła kompilacja kultur i religii z całego 
świata. Ludzie, ich zwyczaje, nawyki i osobo-
wości zawsze się różniły i będą się różnić, tak 
samo jak muzyka. Gdzieś głęboko i my, i me-
lodie, nieraz tak różne, jesteśmy tak naprawdę 
do siebie podobni – i to właśnie pokaże kon-
cert, który odbędzie się 21 sierpnia. Patrząc na 
to, co dzieje się dziś na świecie, można śmiało 
stwierdzić, że muzyka będzie okazją do za-
pomnienia o wszystkim i pojednania. W Sali 
Koncertowej na Ołowiance obok siebie roz-
brzmiewać będzie muzyka żydowska, nurty 
ewangelickie, ortodoksyjne i islamskie – bo 
muzyka przecież nie zna granic. Do zaprezen-
towania elementów swoich kultur i religii PFB 
zaprosiła muzyków z Syrii, Rosji, Armenii, 
Serbii, Turcji oraz Polski.

Gościem koncertu będzie między innymi 
duet The Teofilović Twins, czyli Ratko i Radisa 
Teofilović – bracia, którzy przybędą do Gdań-
ska prosto z Serbii. Podróżują oni po całym 
świecie, grając w dużych salach koncertowych 
i prezentując tradycyjną muzykę bałkańską. 
Wielokrotnie wyróżniani przez międzynaro-
dowe media określani mianem „głosów stule-
cia”, „ikon” czy „artystycznego maksimum”, 
zawsze dają publiczności to, czego oczekuje 
– harmonię, tajemnicę i niezwykłe odczucia.

Gwiazdą wieczoru będzie syryjsko-ar-
meńska śpiewaczka Lena Chamayan, która 
wystąpi z muzykami w składzie Hend Zouari 
(grającym na instrumencie o  tajemniczej 
nazwie quanoun), Mouhanad Aljaramani (in-
strumenty perkusyjne), a na klarnecie zagra 
Ghaeth Almaghoot. Tej niewielkiej grupie 
będzie miała zaszczyt towarzyszyć Orkiestra 
Symfoniczna PFB pod batutą znakomitego 
dyrygenta Jacka Rogali. Nasza Orkiestra wy-
stąpi nie tylko z Leną Chamayan, lecz także 
„solo”. W niektórych utworach towarzyszyć jej 
będzie sopranistka Olga Pasiecznik oraz bas – 
Jarosław Bręk, współpracujący z operami, mu-
zykami i dyrygentami z całego świata. 
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SOLIDARITY OF ARTS – A NEW 
UNVEILING

Since always Gdańsk was connected with history 
and multinational culture. It is here that the fight 
for freedom and possibility of cultivating different 
traditions and religions has begun. For many 

years now this is done with the help of Baltic 
Philharmonic that takes active part in preparing 
the Solidarity of Arts festival, which is capturing 
the hearts of viewers every year.

The SOFA festival was created in year 2009, 
and so it is celebrating its lucky 7th anniversa-
ry. It is organized by local cultural institutions, 
such as Narodowe Centrum Kultury and PFB. 
Solidarity of Arts is a row of concerts taking 
place on a number of stages promoting the 
idea of Polish Solidarity, without which we 
would not have been where we are now. This 
movement has spoken to the masses and 
awakened in Poles the will to fight for them-
selves and their beautiful culture, which at 
some point has been so oppressed.  And this 
is also the aim of the festival – to enter the city 
sphere and promote Poles and their local cul-
ture both abroad and amongst us.

SOFA is a  great example showing that 
we have artists in Poland, who are on a very 
high level and whose names are known and 
respected around the world. Previous editions 
starred such personages as Leszek Możdżer, 
Tomasz Stańko or Aga Zaryan. There is also 
plenty of guests from abroad; in Gdańsk there 
were performances by, amongst others, Mar-
cus Miller, Quincy Jones and Bobby McFerrin, 
the creator of the hit “Don’t Worry, Be Happy”. 
All this is happening as part of the so called 
Concerts with a +, and this is just one of the 
projects that are taking place during the Soli-
darity of Arts.

The most important fact is that each time 
it is different, and each time it is even better. 
This year the Stage with a + will be standing on 
Ołowianka for two days. On August 13th it will 
be ruled by Radzimir Dębski, better known as 
Jimek. This rightly known son of a well-known 
father – Krzesimir Dębski – has invited stars of 
a music genre, which has never before been in 
Concerts with a +; the legendary hip-hop group 
Kaliber44, the extraordinary duet of Łona and 
Weber (which will perform with The Pimps 
band) and one of the leaders of Polish hip-hop 
– Miuosh. Apart from them the stage will also 
host American groups The Kenny Garrett 
Quinter and The Naturally 7, a real cultural mix 
and match Alune Wade Quintet, folk group 
Kapela Maliszów and the exceptional Polish 
National Radio Symphony Orchestra (NO-
SPR). Of course, during the concert the world 
famous composition “Hip-Hop History Orches-
trated by JIMEK” will be performed, connect-
ing hip-hop with symphonic instruments.

On August 14th the leitmotif of the second 
Concert with a + will be the music of Wojciech 
Kilar. Three orchestras will take centre stage. 
The Polish National Radio Symphony Orches-
tra will perform, amongst others, the musical 
tracks from Andrzej Wajda’s films: “Mazur” 

S O L I D A R I T Y  O F  A R T S  W  N O W E J  O D S Ł O N I E

from The Revenge and “Waltz” from The 
Promised Land. The Polish Cameral Philhar-
monic Orchestra Sopot will present the songs 
“Orawa” and “Ricordanza Per Archi”. And the 
Symphonic Orchestra PFB will perform the 
renowned “Polonaise” from Wajda’s Pan Ta-
deusz, “Grey Mist”, which will be performed 
with the baritone of Mikołaj Trąbka, and the 
“Second Fortepiano Concert” with the out-
standing soloist – Beata Balińska. Taking the 
stage to perform two songs we will also see 
the jazz pianist Kuba Stankiewicz, from under 
whose hands we will hear the sounds of “Pieśń 
o małym rycerzu” from Jerzy Hoffman’s Pr-
zygody Pana Michała and “The Party” from 
F.F.Coppola’s Dracula. 

A new event will take place during the fes-
tival; concert Solidarity of Cultures – Culture 
of Solidarity. A remarkable compilation of 
cultures and religions from around the world 
will make an appearance in the Concert Hall 
on Ołowianka. People, their customs, habits 
and personalities have always varied and will 
vary, just like music. Somewhere deep inside, 
we, just like melodies, sometimes so different 
are actually similar – this will be shown during 
the concert, which will take place on August 
21st. Looking at what is currently happening 
in the world we can easily say that music will 
give us a way to forget about everything and 
reconcile. The Concert Hall on Ołowianka 
will come alive with Jewish music, Evangelical 
sounds, Orthodox and Islamic, because music 
knows no boundaries. To present elements of 
their cultures and religions PFB has invited 
musicians from Syria, Russia, Armenia, Ser-
bia, Turkey and Poland.

One of the guest stars will be The Tefilović 
Twins duet – Ratko and Radisa Teofilović, 
brothers, who will come to Gdańsk straight 
from Serbia. They travel around the world per-
forming in big concert halls and playing tra-
ditional Balkan music. Often recognized and 
described by international media as “voices of 
the century”, “icons” or “artistic maximum” 
they give the audience what it wants – harmo-
ny, mystery and extraordinary experience.

The star of the evening will be a Syrian-Ar-
menian singer, Lena Chamayan, who will 
perform with musicians: Hend Zouari (play-
ing an instrument under a mysterious name 
quanoun), Mouhanad Aljaramani (percussion 
instruments) and Ghaeth Almaghoot on the 
clarinet. Symphonic Orchestra PFB, under the 
baton of a remarkable conductor Jacek Roga-
la, will have the honour of accompanying this 
unusual group. Our Orchestra will perform 
not only with Lena Chamayan but also solo. 
In some songs it will be accompanied by a so-
prano Olga Pasiecznik and bass Jarosław Bęk, 
who works with opera houses, musicians and 
conductors from around the world. 
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ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

BYCIE MUZYKIEM TO CIĘŻKI KAWAŁEK CHLEBA. JEŹDZISZ PO CAŁEJ 
EUROPIE, MAŁO ŚPISZ. CZASEM PRZED KONCERTEM NA OTWARTYM 
POWIETRZU MOŻE PRZEJŚĆ NAWAŁNICA, A WYWIAD Z DZIENNIKA-
RZEM PRZERYWA FALA OKRZYKÓW, BO WŁAŚNIE ROZGRYWAJĄ SIĘ 
RZUTY KARNE KRAJU, DO KTÓREGO MIAŁAŚ SZCZĘŚCIE ZAWITAĆ. NIE-
ŁATWO MIAŁA Z NAMI NNEKA W TYM ROKU. ALE JEŚLI JESTEŚ KOBIE-
TĄ-MUZYKIEM, A ŚCIŚLEJ MÓWIĄC AFRYKAŃSKĄ KOBIETĄ-MUZYKIEM, 
TO WIESZ, ŻE DASZ RADĘ, ZAWSZE I WSZĘDZIE.

NNEKA: 
WRESZCIE 
MOGĘ 
ODETCHNĄĆ

W R E S Z C I E  M O G Ę  O D E T C H N Ą Ć



Nigdy nie marzyłaś o zostaniu muzykiem.
Nie marzyłam. „Marzyć” to takie śmieszne 
słowo.

Więc co myślałaś o swojej przyszłości?
Niewiele, mówiąc szczerze. Chciałam być 
kimś, kto będzie mógł mieć trzy pełnowar-
tościowe posiłki dziennie, jeść, żyć, prze-
trwać. Po prostu żyć bardziej komfortowo.

Kiedy pojawiła się muzyka?
Muzyka zawsze była jakąś częścią mojego 
życia, ale nigdy nie myślałam, że zacznę ją 
uprawiać. Pamiętam jeden raz występ z chó-
rem szkolnym. To było wspaniałe, ale to tyl-
ko ten jeden raz. Po prostu nigdy nie miałam 
świadomości, że Bóg dał mi coś, czym mogę 
dotknąć ludzkich serc czy zmieniać rzeczy 
wokół mnie. Dopiero kiedy w wieku 19 lat 
wyjechałam do Niemiec na studia, muzyka 
stała się moim hobby. Poznałam paru muzy-
ków, weszłam w hip hop. To byli faceci-rape-
rzy. Tak więc obracałam się w tym męskim 
towarzystwie i zaczęłam pisać swoje słowa, 
co zawsze uważałam za coś bardzo ważnego 
– móc w pełni wyrażać siebie jako człowieka. 
Musisz znaleźć swój własny język, własną 
drogę. Tak to się zaczęło. Wyjazd z Nigerii, 
znalezienie możliwości odkrywania i pozna-
nia siebie samej lepiej.

Patrząc na twoją muzyczną drogę, 
przeszłaś od hip hopu do reggae.
To był tylko projekt. Robię to, co mi się po-
doba. Jeśli poczuję, że jutro chcę nagrać 
rocka, to to zrobię. Nie staram się koniecz-
nie wpasować w konkretny gatunek. Robię 
rzeczy, które mnie inspirują i wyrażają mnie 
w dany sposób w danym czasie.

Jak można być tak skromnym po 
osiągnięciu takiego sukcesu?
Po prostu być, nie myśleć o  tym. Oczywi-
ście, trochę myśleć. To piękne być docenio-
ną i mieć możliwość dzielenia się z ludźmi 
czymś, co kochasz. Ale jeśli byłabyś aroganc-
ka, nikt nie chciałby cię słuchać.

Divy są aroganckie i nadal otrzymują to, 
czego chcą.
Fajnie jest mieć swój swag. Też się czasami 
wożę i mam humory. Kobiety takie są. Ale ja 
mam Jezusa, który jest dla mnie najważniej-
szy. Kiedy zdarza mi się za wysoko poszybo-
wać w chmury i myślę, że jestem taka wspa-
niała, przypominam sobie, że to wszystko 
może zniknąć, ot tak, w mgnieniu oka. Trze-
ba być wdzięczną za każdą chwilę.

Kiedy wyjechałaś do USA w trasę, 
spotkałaś się z gorącym przyjęciem. 
Ludzie tacy jak Lauryn Hill, Lenny Kravitz, 
Nas – oni cię pokochali! Nie zwariowałaś 
i nie pomyślałaś sobie: „Teraz jestem 
gwiazdą”?
Nigdy nie myślałam w ten sposób, bo nawet 
ci ludzie to nie „ci ludzie”. Lenny Kravitz nie 
jest nietykalny. To fajny, pełen pokory facet. 
Wcale nie gwiazdorzy. Po koncercie podszedł 
do mnie, żeby mi podziękować. Pomyślałam: 
„Dlaczego ty dziękujesz mi?”. Lauryn Hill 
to Lauryn Hill. Nie można wściekać się na 
ludzi, bo wiem jak ciężko być muzykiem. 
Podróżujący muzyk musi chronić swoją 
przestrzeń. Każdy chce z tobą porozmawiać, 
przeprowadzić wywiad, każdy chce, żebyś 
się uśmiechała, pozowała do zdjęć, i tak da-
lej, i nie znają granic! A kiedy podejdziesz 
i powiesz: „Hej! W tej chwili potrzebuję czasu 
dla siebie”, ludzie odbierają to jako arogan-
cję. W stu procentach zgadzam się z tymi, 
którzy mówią, że artysta potrzebuje swojej 
przestrzeni. Jesteśmy dla świata, ale też je-
steśmy ludźmi. Trzeba po prostu być miłą 
i odmówić. Jestem wdzięczna za bycie wśród 
tych ludzi. Nauczyli mnie, że musisz wyzna-
czać granice.

Wy, afrykańskie kobiety, jesteście tak 
charyzmatyczne na scenie. Weźmy na 
przykład Fatoumatę Diawarę. Ogień.
Myślę, że to ma związek z  tym, przez co 
przeszedł cały kontynent. Niektórzy z nas 
wiedzą, jak wyważyć smutek i  szczęście. 
Ludzie w Afryce mają chyba taki naturalny 

N I E K T Ó R Z Y  Z   N A S  W I E D Z Ą , 
JA K  W Y WA Ż YĆ  S M U T E K 
I   S Z C Z Ę Ś C I E .  L U D Z I E 
W   A F RYC E  M A JĄ  C H Y B A  TA K I 
N AT U R A L N Y  TA L E N T  D O  B YC I A 
S Z C Z Ę Ś L I W Y M I  N I E Z A L E Ż N I E 
O D  O KO L I C Z N O Ś C I .
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talent do bycia szczęśliwymi niezależnie od okoliczno-
ści. Ja, kiedy jestem smutna, zwykle potrzebuję około ty-
godnia, żeby dojść do siebie. Kobiety w ogóle nie są zbyt 
dobrze pozycjonowane w historii przez to, że nie miały 
dostępu do edukacji, polityki, do bycia obywatelem. 
Więc kiedy kobieta dochodzi do głosu w jakiejś publicz-
nej sferze, idzie w to na sto procent.

Teraz z kolei robię projekt pod tytułem Les Amazo-
nes d'Afrique z kobietami-muzykami, głównie z Mali. Są 
tak wspaniałe. One to mają, prą do przodu. Tworzą mu-
zykę, wracają do domu, zajmują się dziećmi, trzymają 
swoje rodziny razem. Niezależnie od tego, przez co prze-
szły, idą do przodu. Jestem wdzięczna, że mogłam zoba-
czyć, że jest nas więcej. Przebywanie z nimi sprawiło, że 
teraz wreszcie mogę odetchnąć. Wcześniej myślałam, że 
jestem sama.

Twój zespół to sami faceci. Szefujesz im?
Tak, raczej jestem szefem. (śmiech)

Wróciłaś z Niemiec z powrotem do Nigerii. Jak dziś 
wygląda twój kraj?
Nigeria to kraj 200 milionów ludzi z całą masą różnych 
plemion. Mieszkam w Lagos w okręgu ludu Joruba. Ni-
geria to miks wszystkiego. Lagos ma bardzo metropoli-
talną energię. To taki afrykański Nowy Jork, głośny i ko-
lorowy. Każdy chce być w Lagos, rozkręcać swój biznes 
w Lagos. To miejsce tętni życiem. Muzycznie Nigeria też 
jest interesująca. To zlepek różnych plemion. Joruba, 
Ibo, Hausa... Wszyscy w jednym miejscu. W architektu-
rze widać historię niewolnictwa, jak i portugalskie wpły-
wy z XIII wieku. Jest barwnie. Mamy swoje problemy 
z naszymi przywódcami i korupcją, ale to bardzo zagma-
twane. Bierzemy te problemy w swoje ręce.

Założyłaś fundację The Ropes [Liny – przyp. red.]. 
Czym się zajmujecie?
Używamy sztuki i mody jako środków do tego, by pomóc 
ludziom doświadczonym przez los, czy to kobietom, czy 
młodzieży. Tworzymy platformę do umożliwienia im 
wyrażania własnych emocji i powiedzenia wszystkim, 
jak to jest naprawdę. Organizujemy warsztaty, zapra-
szamy media, by o nas słyszeli. Podajemy nasz przekaz 
dalej, by lokalni liderzy mogli pomóc naszej społeczno-
ści. Pracujemy z kobietami molestowanymi seksualnie, 
byłymi żołnierzami, kobietami-żołnierzami. Pomagamy 
też, a raczej staramy się pomagać ludziom w zakładaniu 
ich własnych biznesów. Jest kilka projektów. Teraz sta-
ramy się skonsolidować, pracować więcej i  wchodzić 
w kooperacje z innymi podmiotami.

Robisz ważną robotę. Mówisz o Afryce. W Europie 
Wschodniej bardzo mało się o niej wie.
Myślę, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Na tym 
polega świat – na łączeniu kultur. Nie bójmy się mie-
szać. Każdy się boi, szczególnie teraz, gdy mamy falę 
imigrantów i  zmieniają się przepisy. Teraz wszystko 
jest tak zintensyfikowane. Ale ważne, żebyśmy przeszli 
przez tę fazę.

Może wszyscy powinniśmy robić muzykę.
Może powinniśmy chodzić nago. Tak jest, chodźmy nago!

Masz nowe plany muzyczne?
Tak, pracuję nad nową płytą. Ostatnia była projektem 
reggae. „The Fairy Tales” – to już zrobione, pa pa. Następ-
ny album będzie dobry, bardzo dobry. Pokochacie go.

Kiedy wychodzi?
Jest skończony, a teraz musimy tylko upewnić się, że 
mamy dograną promocję. Także w  przyszłym roku, 
mam nadzieję, że w lutym. 

ENGLISH 

NOW I CAN BREATHE.
NNEKA

Being a musician is no bed of roses. You travel all over Europe, 
sleep little. Sometimes before an open air concert there is a hur-
ricane and your interview with a journalist can be interrupted by 
loud waves of shouts because the country's team you happen 
to visit is in the middle of penalties shootout. She certainly had 
gone through hard times with us this year. But if you are a fe-
male musician, precisely an African female musician, you know 
you will make it, anyplace and anyhow.

You didn't dream to become a musician.
I didn't dream. “Dream” is a funny word.

So what did you think about your future?
Not much, to be honest. I wanted to be someone who 
will be able to have three square meals, be able to eat, 
be able to live, be able to survive. Just to be more com-
fortable in life.

When the idea of music start evolving?
Music has always been some part of my life, but never 
something I thought I would put into practice. I remem-
ber one time performing with a school choir. I thought 
it was something amazing, but it was only one time. 
I was just never aware of the fact that God has given me 
something I could use to touch people's hearts or change 
things around. It was only when I got to Germany at the 
age of 19 that I started practicing music as a hobby kind 
of thing. I met a couple of other musicians, went into hip 
hop. They were male rappers. I just hung around the guys 
and got to write my own lyrics, which was something 
I always thought was very important, to be able to fully 
express yourself as a human being. You have to find your 
own language, your own way. So that's when everything 
started. Moving from Nigeria, finding the opportunity to 
explore and get to know myself better as a human being.

M Y Ś L Ę ,  Ż E  W S Z Y S C Y 
J E S T E Ś M Y  Z E  S O B Ą 
P O Ł ĄC Z E N I .  N A  T Y M 
P O L E G A  Ś W I AT  –  N A 
Ł ĄC Z E N I U  K U LT U R . 
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Regardless of what they've been through they just keep 
going. I'm so grateful to see that there's more of us. Being 
around them makes me feel that now I can breathe. Be-
cause earlier I thought I was alone.

Your band is all guys. Are you the boss?
Yes, I'm pretty much the boss. (laughs)

You came back from Germany to live in Nigeria. What's 
Nigeria like today?
Nigeria is a country of 200 million people with a bunch of 
tribes. I live in Lagos with Yoruba speaking people. Nige-
ria is a mix of everything. Lagos has a very metropolitan 
energy. It's like African New York, it's loud and colourful. 
Everybody wants to be in Lagos, do their businesses in 
Lagos. It's very vibrant. Musically it's quite interesting. 
You have this blend of different tribes living there. Yoru-
ba, Ibo, Hausa... Altogether. Architecturally you can see 
a history of slavery as well as Portuguese influences from 
the 13th century. So it's all very colourful. We do have cer-
tain issues when it comes to our leaders and corruption, 
but that is also very tangled. We take our problems in our 
own hands.

You set up a foundation called The Ropes. What are 
you working with it?
We use arts and fashion as means to help people who are 
challenged, whether be it women, whether be it youths. 
We create this platform to enable them to express them-
selves and tell a story, their critical view on problems – 
corruption, pollution, injustice, whatever it is to tell a sto-
ry and say what is going on. We make workshops and often 
invite media so that it doesn't stay small. We spread the 
message so that our leaders can help our community. We 
work with women who have been sexually abused, former 
soldiers, women soldiers. We also help, or at least we try 
to help people to create their own businesses. There are 
a few projects. We now try to get more organised, work 
more and collaborate with other engines.

You do a very important job. Spread the message about 
Africa to Europe and further. People in Eastern Europe 
know very little about Africa.
I think we're all connected. That's what world is all about: 
mixing cultures. Just not being afraid to mix. We created 
the boundaries, everybody's afraid, especially now with 
the whole immigrant thing coming in and all the rules 
changing. It's so intense right now. But I think it's neces-
sary for us to go through this phase.

Maybe we should all make music.
Maybe we should all go naked. Let's go naked!

Have you got new musical plans?
Yes, I'm working on my next record. The last one was 
a reggae project, “The Fairy Tales”, that's done, bye bye. 
Next record is gonna be boom! Good, very good, you'll 
love it. Boom, in your face!

When is it out?
Well, it's done and we just need to make sure we're promot-
ing it in a right way. So next year, hopefully February. 

Looking at your musical path, you made a transition 
from hip hop tunes from the early albums to more 
reggae inspired music.
It was just a project. I do things that I like. If I feel I wanna 
do rock tomorrow, I'll do it. I'm not necessarily trying to 
fit in any genre. I do things that inspire me and express 
myself in a certain way at a specific time.

How do you stay humble after achieving such 
recognition?
Just be, don't think about it. Of course, sometimes think 
about it. It's beautiful to be acknowledged and have this 
opportunity to share something that you love. But if you 
were arrogant, nobody would like to listen to you.

Divas are arrogant and they still get everything they 
want.
It's cool to have your own swag. Once in a while me trip 
and me be in a funk. Women are like that. But I have Jesus 
and that's the most important thing for me. Sometimes 
when I go up in the sky and think I'm over the top, I just 
remember that everything that can just go away within 
a twinkle of an eye. So just be grateful for every moment.

When you came to America for a tour, you received 
a huge acceptance. Lauryn Hill, Lenny Kravitz, Nas 
– they all loved you. How come you never got crazy 
thinking “Ok, I'm a star now”?
I  never thought that way because even those people 
themselves are not those types of people. Lenny Kravitz 
is not untouchable. He's a cool, humble guy. He doesn't 
have attitude at all. After one gig he came to say “thank 
you” to me. I thought: “Why are you thanking me?”. Lau-
ryn Hill is Lauryn Hill. You can't be mad at people be-
cause I know how intense it is to be a musician. As a tour-
ing artist you need to protect your space. Everybody 
wants to talk, have an interview, everybody wants you to 
smile, make a picture, this and that, and they don't know 
their limits! Then when you stop and say: “Hey! I just 
need my time right now”, people think that's arrogant. 
I completely agree with those who say artist need their 
space. We're there for the world, but we're also humans. 
You just need to be nice and let it go. I'm grateful for be-
ing around those people. They taught me I needed to set 
boundaries.

You African women are so charismatic on stage. Take 
Fatoumata Diawara. She's a fire.
I think it has something to do with what the continent 
has been through. Some of us know how to balance the 
sadness and the happiness. I think it's a natural talent for 
people in Africa just to constantly be happy regardless 
of what they're going through. When I get upset, I need 
a week to get over myself. But women in general are not 
positioned well in history for the fact that we didn't have 
access to education, go to politics, be a citizen. When 
women have the opportunity to express themselves, 
they go for it fully. 

Right now I'm doing a project called Les Amazones 
d'Afrique with some female musicians in Mali. They're 
so amazing. They keep it going, come back home, have 
children, take care of them, keep their families together. 
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ierwszy koncert Orkiestra PFK So-
pot dała w  stolicy Chin – Pekinie, 
w ramach Meet in Beijing Arts Festi-

val. W przepięknej sali pekińskiej Biblio-
teki Narodowej, tradycyjnie pod batutą 
Dyrektora Wojciecha Rajskiego, sopoccy 
muzycy zaprezentowali zróżnicowany re-
pertuar, łącząc europejską klasykę z chiń-
ską muzyką folkową, co spotkało się z nie-
zwykle ciepłym przyjęciem publiczności. 
W  programie znalazło się najsłynniejsze 
dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta – 
„Eine kleine Nachtmusik”, Serenada op. 
22 Antonina Dvoraka oraz stworzone 
przez chińskiego kompozytora Zhou Lon-
ga opracowanie najpopularniejszych chiń-
skich melodii ludowych – Chinese Folk 
Songs na orkiestrę smyczkową, które wraz 
z orkiestrą wykonywała... publiczność! Nie 
zabrakło oczywiście akcentu polskiego – 
chińscy melomani mieli okazję usłyszeć 
Serenadę op. 2 Mieczysława Karłowicza.

Pozostałe dwa koncerty miały miejsce 
już w  Szanghaju, który uważany jest za 
miejsce narodzin nowoczesnej kultury 
chińskiej. To właśnie tutaj, na Targach Tu-
rystycznych Shanghai World Travel Fair 
2016 promowało się województwo pomor-
skie. W  promocji Sopotu miała zaszczyt 
pomagać miastu Orkiestra PFK Sopot, 
rzecz jasna pod batutą maestro Rajskiego. 
Pierwszy z  koncertów odbył się 18 maja 
w  Parku Zhong Shan w  dzielnicy Chan-
gning. Znajduje się tam pomnik lubianego 
i  szanowanego w  Chinach wielkiego pol-
skiego kompozytora – Fryderyka Chopi-
na, którego dzieła oczywiście nie mogło 
zabraknąć. W  towarzystwie chińskiego 
pianisty Wang Yanga Polacy wykonali Kon-
cert fortepianowy nr 1 e-moll, zaś już bez 
solisty zaprezentowali Serenadę na smycz-
ki Piotra Czajkowskiego.

MUZYKOM POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT 
TEGOROCZNY MAJ NA DŁUGO UTKWI W PAMIĘCI. W POŁOWIE 
MIESIĄCA ORKIESTRA JUŻ PO RAZ TRZECI WYRUSZYŁA 
W KRÓTKIE, ALE BARDZO EMOCJONUJĄCE TOURNÉE KONCERTOWE 
PO PAŃSTWIE ŚRODKA, KTÓRE OKAZAŁO SIĘ WIELKIM SUKCESEM, 
POTWIERDZONYM DOPISUJĄCĄ KAŻDORAZOWO FREKWENCJĄ.

TEKST Katarzyna Szewczyk

7 2 – 7 3

POJECHALIŚMY 
DO CHIN!

ZDJĘCIA Źródło: PFK Sopot

P
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PIANISTA WANG YANG WRAZ Z PFK SOPOT POD BATUTĄ WOJCIECHA RAJSKIEGO W SALI CENTRUM KULTURY I SZTUKI CHANGNING W SZANGHAJU.

KONCERT PFK SOPOT W PARKU ZHONG SHAN W DZIELNICY CHANGNING W SZANGHAJU. 



P O J E C H A L I Ś M Y  D O  C H I N !

for Strings in E major Op. 22 by Antonín 
Dvořák, and the works by a  Chinese 
composer Zhou Long, based on the most 
popular Chinese songs, entitled Chinese 
Folk Songs for string orchestra, which the 
orchestra performed accompanied by... 
the audience! Some works of Polish com-
posers were performed as well – Chinese 
music lovers had a chance to listen to Sere-
nade Op. 2 by Mieczysław Karłowicz.

MECENAS PFK SOPOT

Two remaining concerts took place in 
Shanghai, which is considered to be the 
birthplace of the modern Chinese cul-
ture. Here, during the Shanghai World 
Travel Fair 2016, Pomorskie Province was 
promoted. The Orchestra, conducted by 
maestro Rajski, had an honour to partic-
ipate in the promotion of Sopot. The first 
concert was held on 18 May in Zhongshan 
Park in Changning District, where a mon-
ument to Chopin – a distinguished Polish 
composer known and respected in China 
– is located. One of his works was per-
formed during the event. Accompanied by 
Wang Yang, a  Chinese pianist, the Polish 
Orchestra performed Piano Concerto No. 
1 in E minor, whereas without the soloist, 
they played Serenade for strings by Piotr 
Tchaikovsky.

On 20 May the Orchestra performed 
in the concert hall in the Changning Art 
& Culture Centre in Shanghai, again ac-

20 maja muzycy PFK Sopot zagrali 
w  Sali Centrum Kultury i  Sztuki Chan-
gning, ponownie w towarzystwie chińskie-
go pianisty. Kolejny raz wybrzmiał cho-
pinowski koncert, a oprócz niego utwory 
Straussa, Brahmsa oraz „Orawa” Wojcie-
cha Kilara. Ten ostatni wykonany był w wy-
jątkowy sposób – orkiestra zestawiła go bo-
wiem z opracowaniami chińskich melodii 
ludowych. Porównanie dwóch muzycznych 
kultur było inspirującym wydarzeniem za-
równo dla publiczności, jak i dla muzyków 
PFK Sopot. 

ENGLISH

WE WENT TO CHINA!

The musicians of the Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra (PFK) Sopot will 
remember this May for a long time. In the middle 
of the month, the Orchestra set off for the third 
time on a short, but very exciting, concert tour 
in China which turned out to be a huge succes 
confirmed by the turnout attracted every time.

The Orchestra gave the first concert in the 
capital of China – Beijing, at the Meet in 
Beijing Arts Festival. In the magnificent 
concert hall of the National Library of 
China, the musicians, conducted by Wo-
jciek Rajski, the director of PFK, present-
ed a vast repertoire, combining classical 
music with Chinese folk music, which met 
with a warm reception. The repertoire in-
cluded, among others, the most famous 
composition by Wolfgang Amadeus Mo-
zart – Eine kleine Nachtmusik, Serenade 

companied by the Chinese pianist. Again, 
the audience had a chance to listen to Pi-
ano Concerto by Chopin, as well as com-
positions by Strauss, Brahms, and Orawa 
by Wojciech Kilar. The piece by Kilar was 
performed in a special way – the Orchestra 
juxtaposed it with Chinese folk songs. The 
comparison of two different music cultures 
was an inspiring event both for the audi-
ence and the musicians. 

WYSTĘP PAWŁA KAPICY, KONCERTMISTRZA PFK SOPOT, PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ KSIĄŻKI PANI DU JING PT. 
BURSZTYNOWY SŁOWIK W KONSULACIE GENERALNYM RP W SZANGHAJU.

KONCERT PFK SOPOT W PARKU ZHONG SHAN W DZIELNICY CHANGNING W SZANGHAJU.
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OTA PAVEL, „BAJKA O RAŠCE I INNE 
REPORTAŻE SPORTOWE”, WYDAWNICTWO 
DOWODY NA ISTNIENIE, WARSZAWA 2016.

Mało kto wie, że fenomenalny pisarz czeski Ota Pavel 
był dziennikarzem sportowym. I zanim napisał „Śmierć 
pięknych saren” (zbiór opowiadań, który pokochałem mi-
łością wiernopoddańczą w wieku młodzieńczym i który 
czytam z niezmiennym zachwytem co kilka lat), praco-
wał w redakcji sportowej Czechosłowackiego Radia oraz 
pisał reportaże o kolarstwie, boksie, hokeju, lekkiej atle-
tyce i co tam mu jeszcze kazano.

Ograniczyć się jednak do pojęcia „reportaż”, to nie 
powiedzieć o tej działalności Oty Pavla niczego. Bo to 
są – staram się zazwyczaj bywać oszczędny w słowach, 
ale nie można tego opisać inaczej – perły literatury 
najlepszego światowego sortu. Tytułowe opowiadanie 
(o Jiřím Rašce, czechosłowackim skoczku narciarskim, 
złotym medaliście olimpijskim i zwycięzcy Konkursu 
Czterech Skoczni), utkane jest ze słów i emocji, jakie 
wyłącznie geniuszowi mogą podpowiadać opiekujące 
się nim anioły. Wobec takiego talentu literackiego czy-
telnik kuli się w sobie z pokory, a potem niespodziewa-
nie eksploduje szczęściem, że mógł doświadczyć tak 
koronkowego wzruszenia. Przepraszam za tę emfazę, 
ale rzadko zdarza mi się płakać nad książką nie z po-
wodu tego, co opisuje, ale jak opisuje. Jakbym obcował 
z Absolutem. 

Opowiadań jest dziewięć, cudownie przetłumaczo-
nych przez Justynę Wodzisławską. Przeczytajcie je, 
proszę. A potem sięgnijcie po inne zbiory opowiadań 
tego autora – wspomnianą już „Śmierć pięknych saren” 
oraz „Jak spotkałem się z rybami” i „Jak tata przemie-
rzał Afrykę”. Twórczość Pavla uczyni was (na chwilę?, 
dwie?, na zawsze?) lepszymi. A przecież tylko o to w li-
teraturze chodzi. 

ENGLISH

PROSE LIKE WHISPERS OF ANGELS

Few people know that Ota Pavel, an eminent Czech 
writer, was a sport journalist. And before he wrote The 
Death of Beautiful Deer (a collection of stories which 
I loved deeply and passionately in my adolescence and 
which I read with pure delight every few years), he had 
worked for Czechoslovakia Radio and had written fea-
ture articles about cycling, boxing, hockey, athletics 
and so on.

However, a limited notion of 'feature articles' does 
not say anything about the works of Ota Pavel, which 
are – I  am a  man of few words, but it cannot be de-
scribed in any other way – supreme pearls of literature 
recognised in the world. The title story (about Jiří Raš-
ka, a Czech ski jumper, an Olympic winner and a win-
ner of the Four Hills Tournament) is woven from words 
and emotions that could be whispered into the genius's 
ear only by his guardian angel. Encountering such a lit-
erary talent, the reader approaches a book humbly, and 
later, unexpectedly, is filled with sheer joy that they 
could experience such intense inner emotions. I apolo-
gise for the affectation, but I rarely cry over a book not 
because of what it describes, but because of how it de-
scribes it. As if I experienced the Absolute. 

There are nine stories in the collection, perfect-
ly translated into Polish by Justyna Wodzisławska. 
Read them, please. And then, take other collections 
of stories by this author – The Death of Beautiful Deer 
mentioned above, How I Came to Know Fish, and Jak 
šel táta Afrikou: Povídky [Eng.: How dad traversed 
Africa, a book has not been translated into English]. 
The works of Ota Pavel will make you (for a while? for 
some time? forever?) a better person. And that is what 
literature is about. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

PROZA 
JAK SZEPT 
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CHOĆ NAJNOWSZY KRYMINAŁ ARCHEOLOGICZNY MARTY GUZOWSKIEJ 
NOSI TYTUŁ „CHCIWOŚĆ”, A JEGO GŁÓWNA BOHATERKA ARCHEOLOŻKA 
PO GODZINACH JEST ZRĘCZNĄ ZŁODZIEJKĄ, TO SAMA AUTORKA CHCIWA 
W ŻADEN SPOSÓB BYĆ NIE MOŻE. BO PRZECIEŻ JEST ARCHEOLOGIEM.

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

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Szymon Kobusiński

OFIARA 
INDIAN Y 
JONESA



O F I A R A  I N D I A N Y  J O N E S A

Jako kobiecie-autorce łatwiej jest pani 
kreować główną postać kobiecą czy 
męską?
Proszę się nie obrazić, ale ja uważam, że męż-
czyźni są trochę mniej skomplikowani niż 
kobiety.

Nie mam zamiaru się obrażać, bo uważam, 
że to prawda.
Kiedy się zabierałam za pisanie pierwszej po-
wieści w ogóle nie miałam żadnego doświad-
czenia, więc trudno tu mówić o jakichś świa-
domych wyborach – to się pojawiło później. 
Wydawało mi się, że prościej będzie mi opi-
sać mężczyznę, nawet tak trudnego mężczy-
znę, jak Mario. Cieszę się, bo dostałam wiele 
informacji od czytelników-mężczyzn, że on 
jest wiarygodny, że zachowuje się tak, jak 
powinien, że nie jest to facet opisany przez 
kobietę, tylko po prostu facet. Wiadomo, 
były zastrzeżenia do kilku scen, ale Mario zo-
stał przyjęty bardzo dobrze. Uznałam więc, 
że czas na kolejne wyzwanie, spróbowanie 
się z bardziej skomplikowaną częścią rodzaju 
ludzkiego, czyli z kobietą. Musiałam się sta-
rać, żeby nie opisać siebie. Opisywanie face-
ta było proste – pojawił się gdzieś i jakiś sobie 
był. Przy kobiecie musiałam się postarać, 
tym bardziej, że narracja jest prowadzona 
w pierwszej osobie, więc uważałam, żebym 
to nie ja mówiła, tylko Simona. Ale ona też 
bardzo szybko wybiła się na niepodległość 
i szybko zaczęła narzucać mi swoje zdanie. 
Wystarczyło nad nią trochę posiedzieć, a po-
tem już poszło.

Pisze pani tylko w ciągu dnia, bo potem 
przeważają obowiązki matki. A przecież 
jest pani też czynnym archeologiem. 
Wychowywanie dzieci, pisanie książek 
i praca naukowa to trzy aktywności, które 
bardzo trudno połączyć, bo doba wszędzie 
ma tylko 24 godziny.
Jest ciężko, nie ukrywam. Dlatego piszę tylko 
jedną powieść rocznie. Na wykopaliska w tej 
chwili nie jeżdżę, bo muszę przygotować ma-
teriał do publikacji. To rzecz, której archeolo-
dzy nienawidzą. Wszyscy uwielbiają kopać, 
gorzej potem z opisywaniem znalezisk. Ale 
muszę to zrobić, bo gdybym teraz pojechała 
na wykopaliska, to materiał, który czeka na 
opublikowanie, nie ujrzałby już nigdy światła 
dziennego. A dzieci? Dzieci mają to do siebie, 
że rosną. Na początku jest ciężko. Moją drugą 
powieść pisałam z niemowlęciem w domu i to 
była masakra. Moja córka usypiała, ja zabie-
rałam się za pisanie, a po dwudziestu minu-
tach, w momencie, kiedy wpadłam na to, jak 
zapisać pierwsze zdanie, budziła się. Tak to 
wyglądało, ale teraz jest już łatwiej, a będzie 
jeszcze łatwiej. No, może do czasu, kiedy wej-
dą w wiek dojrzewania (śmiech).

Jako archeologa pracującego na 
wykopaliskach nie korciło pani kiedyś, 
żeby coś z tych wykopalisk zabrać?
(śmiech) Ta moja książka jest chyba niezła, bo 
wszyscy mnie o to pytają, jakby się zasugero-
wali chęcią głównej bohaterki, żeby coś z tych 
wykopalisk świsnąć. Nie, nie korciło mnie, 
a to dlatego, że ja w ogóle jestem chyba ostat-
nią osobą, która powinna mieć coś cennego 
w domu. W rodzinie słynę z tego, że nie nale-
ży mi powierzać rodzinnej porcelany, bo ona 
przetrwa u mnie góra pół roku, a potem umrze 
śmiercią naturalną. Nie jestem typem zbie-
racza, posiadacza. Natomiast rzeczywiście 
bardzo lubię mieć ten fizyczny kontakt z prze-
szłością. To coś fantastycznego. Czyli: mieć 
bym tego nie chciała, ale bardzo lubię fakt, że 
odkopuję to i dotykam tego własnymi rękami.

Czyli Simona Brenner, bohaterka 
„Chciwości”, nie jest wzorowana na pani?
Nie. Źle bym na tym wyszła, gdybym wzoro-
wała swoich bohaterów na mnie. Znam kilku 
ludzi, którzy mają w sobie potencjał, by zostać 
bohaterami powieści, ale do nich nie należę. 
Oczywiście łatwo, przyjemnie i dobrze pisze 
mi się powieść o bohaterce, która jest arche-
olożką, bo znam ten zawód od podszewki 
i nie muszę się zastanawiać, co ma ona zrobić 
w danej sytuacji, bo po prostu to wiem. Jeśli 
chodzi o  charakter, to Simona jakieś tam 
moje cechy ma, ale nie dużo. Jest oczywiście 
o wiele barwniejszą postacią niż ja i większość 
znanych mi osób.

A inne postacie mają swoje pierwowzory 
w rzeczywistości?
Mam taki zwyczaj, że często nadaję boha-
terom imiona moich znajomych i bliskich, 
choćby po to, żeby zrobić im prezent. Kon-
stantinos nosi imię mojego najbliższego przy-
jaciela Konstantinosa Paschalidisa, który po 
pierwsze nie wygląda jak ten w książce, po 
drugie – nie zachowuje się tak, po trzecie – 
nie pracuje na Samotrace, tylko w Muzeum 
Narodowym w Atenach. Andreas ma cechy 
fizyczne innego mojego przyjaciela, pół Gre-
ka, pół Austriaka, ale to tyle. Moje postacie 
mają taką cechę, że bardzo szybko wymy-
kają mi się spod kontroli. To mi się zdarzało 
już w poprzednich książkach – brałam sobie 
jakiegoś znajomego na postać drugoplanową, 
po prostu po to, żeby było mi łatwiej, a on mi 
się wymykał spod kontroli i zachowywał się 
zupełnie inaczej, niż zachowałby się ten mój 
znajomy. Dlatego z tego zrezygnowałam. Ale 
wciąż pożyczam cechy fizyczne znajomych 
bądź ich imiona.

To wymykanie się spod kontroli to chyba 
najfajniejsza rzecz w tworzeniu fabuły. 
Nadaje się postaciom jakieś cechy a potem 

zostawia się je samym sobie i obserwuje 
się, jak one wchodzą ze sobą w interakcję.
Muszę panu powiedzieć, że to jest rzeczywi-
ście dla mnie najbardziej niesamowita ce-
cha pisarstwa. Pierwszy raz przydarzyło mi 
się to przy pierwszej powieści. Opisywałam 
jakąś drobną scenę, zupełnie nieznaczącą 
dla akcji, taki wypełniacz. W pewnym mo-
mencie jedna z  bohaterek się rozpłakała. 
Nie planowałam tego. To było niesamowite. 
Miałam wrażenie, że ktoś mi dyktuje tekst, 
że ona po prostu musi się rozpłakać w tym 
miejscu. Okazało się, że to się dzieje coraz 
częściej. Moi bohaterowie na początku ro-
bią z grubsza to, co im każę, a potem już nie. 
Strasznie fajnie jest podążać za nimi. Dużo 
czasu spędzam na konstruowaniu moich bo-
haterów. Robię to zawsze na początku. Kiedy 
są już tacy niemal z krwi i kości, mają dokład-
nie sprecyzowane cechy charakteru, mogę 
za nimi tylko podążać. Wiadomo, że żadne 
z nich nie zrobi nic wbrew sobie, albo zrobi, 
ale tylko pod przymusem, co też się na nim 
jakoś odbije. Czasami mam wrażenie, że oglą-
dam film, że moi bohaterowie coś odgrywają, 
a ja to tylko muszę opisać.

Bohaterem pani poprzednich książek 
był Mario Ybl. W jednym wywiadzie 
zapowiedziała pani 5 książek z nim w roli 
głównej. Do tej pory ukazały się trzy.
Czwarta ukaże się w październiku. Tekst już 
jest gotowy, właśnie w tej chwili pracuję nad 
redakcją. Wydaje mi się, że musiałam trochę 
odpocząć od Maria. On jest męczącym i ab-
sorbującym bohaterem. Był czas, że rzeczy-
wiście „żyłam z Mariem” i nadszedł moment, 
w którym zdecydowałam, że dość tego, trze-
ba się od niego troszkę wyzwolić. Spróbowa-
łam z nową bohaterką i mam teraz problem, 
bo okazało się, że jest ona równie męcząca 
i absorbująca, co Mario, a już zobowiązałam 
się, że napiszę kolejny tom jej przygód. Mam 
teraz na głowie nie jednego męczącego boha-
tera, a dwóch. Wpadłam z deszczu pod rynnę.

Dla czytelników trzeba się czasami 
pomęczyć.
Trzeba. Ale faktycznie, to jest bardzo fajne 
właśnie przez to, że ci bohaterowie są ab-
sorbujący. Mam dwoje dzieci. Piszę wtedy, 
kiedy dzieci są w szkole i przedszkolu. Kiedy 
wracają do domu, nie ma mowy o pisaniu, 
bo moje dzieci, pod względem domagania 
się uwagi, są jeszcze gorsze niż moi bohate-
rowie. Ale rzeczywiście zdarza mi się w sy-
tuacjach codziennych, jak na przykład pod-
czas przygotowywania posiłku, pomyśleć: 
„a nie, Simona jednak powinna się inaczej 
w takiej czy innej sytuacji zachować”. Więc 
faktycznie bohaterowie wracają do mnie nie 
tylko w czasie pisania.



A pani koledzy z pracy czytają pani książki?
Tak, czytają. Na początku bardzo się bałam ich opinii, bo 
to po pierwsze – koledzy, po drugie – fachowcy. Ale często 
słyszę: „nareszcie ktoś opisał pracę archeologa tak, jak ona 
wygląda”. To nie jest poszukiwanie skarbów, to nie jest sta-
nie nad wykopem w kapeluszu, to żmudna praca. I to się 
archeologom podoba.

Ponoć kiedy wyszedł pierwszy film o Indianie Jonesie, 
w Stanach Zjednoczonych na archeologię zaczęły walić 
tłumy. Może pani książki zadziałają tak w Polsce?
Sama jestem ofiarą Indiany Jonesa. W trzeciej klasie li-
ceum poszłam do kina na „Poszukiwaczy zaginionej arki” 
i wyszłam stamtąd święcie przekonana, że zostanę arche-
ologiem. Zostałam i nigdy tego nie żałowałam. Myślę, że 
Spielbergowi należy się wielkie podziękowanie. Mogę sobie 
oczywiście tylko życzyć tego, żeby moje książki miały taki 
wpływ na czytelników.

Pisze pani kryminały. W Polsce kryminały w ostatnim 
czasie zaczęły być na topie. Ale proszę powiedzieć 
– biorąc pod uwagę ilość czasu, jaką trzeba na to 
poświęcić, stres – czy to się opłaca?
„Opłaca” to bardzo pojemne słowo. Można w nie wrzucić 
zarówno stronę finansową, satysfakcję zawodową, jak 
i jeszcze inne rzeczy, jak choćby kontakt ze środowiskiem 
pisarzy. Generalnie uważam, że fajnie jest mieć za co żyć. 
Mam dwoje dzieci, więc muszę je nakarmić, kupić im co 
sezon nowe buty, więc dobrze mieć na to pieniądze. Ale 
finanse nie są najważniejsze. Nie jestem typem posiada-
cza. Nie interesuje mnie najnowszy samochód, interesuje 
mnie samochód, który nie zepsuje się, kiedy będę odwoziła 
dziecko do przedszkola. 

To trochę tak, jak główną bohaterkę „Chciwości”.
Tak, tutaj rzeczywiście się zgadzamy. Archeolodzy – 
znam ich całą masę z całego świata – nie są materiali-
stami. Naprawdę, nie spotka pan archeologa ubranego 
w najnowsze ciuchy, jeżdżącego najnowszym modelem 
samochodu. Jest to wręcz uważane za faux pas i popisy-
wanie się. Nie ma archeologów-materialistów z powodów 
oczywistych: z tego zawodu żyć się da, ale nie luksusowo. 
Podobnie jest z pisaniem. Ja oczywiście życzę sobie, żeby 
moje książki zostały przetłumaczone na wszystkie języki 
i żeby Hollywood kupiło do nich prawa i żebym zarobiła 
miliony jak, nie przymierzając, Stephen King. Ale już 
samo pisanie jest straszną frajdą. Równie dużą frajdą jest 
kontakt z czytelnikami, patrzenie na to, co się dzieje z tą 
powieścią, jak jest odbierana, komentowana. Więc jeśli 
mnie pan tak ogólnie zapyta, czy się opłaca, czy nie, to 
odpowiem, że zdecydowanie tak.

Myślę sobie, że archeolodzy siłą rzeczy nie muszą być 
materialistami, bo muszą wykopywać z ziemi cenne 
rzeczy i oddawać je innym.
Najważniejsza dla archeologa jest możliwość opublikowa-
nia czegoś jako pierwszy. To jest największa zawodowa 
gratyfikacja i honor, więc jak ktoś ma cenne znalezisko, 
to ważniejsze jest dla niego wypuszczenie tego w świat, 
ogłoszenie na konferencji, opublikowanie w druku niż 
wzięcie tego do domu. Oczywiście niektóre obiekty są tak 
nieprawdopodobnie piękne, że odczuwa się silną potrzebę 
kontaktu z nimi. Większość archeologów, jakich znam, 
wypełnia tę potrzebę siedzeniem w muzeum i gapieniem 
się na te obiekty godzinami. Nie znam nikogo, kto wziąłby 
sobie coś do domu.

Kiedy się siada do pisania kryminału, stawia się 
pierwsze zdanie lub pierwszy akapit, to trzeba już 
wtedy wiedzieć, kto zabił lub kto ukradł?
Nie, broń Boże! Ja mam taką połowiczną metodę. Zaczy-
nam pisanie od intrygi archeologicznej. W ostatnim przy-
padku był to skarb króla Priama i sposób jego znalezienia. 
Wiedziałam, co z tym zrobić. Kompletnie nie wiedziałam, 
kto będzie złym charakterem, jakie role będą odgrywali 
inni bohaterowie. Praca wygląda u mnie tak, że piszę szkic, 
dochodzę do ściany, bo zauważam, że to ślepa uliczka, więc 
cofam się, idę w kolejną uliczkę, znów dochodzę do ściany... 
To żmudna praca, ale przez to jest chyba ciekawsza, bo gdy-
bym z góry wiedziała, co się stanie, to zanudziłabym się na 
śmierć spisując to. 

ENGLISH

A VICTIM OF INDIANA JONES

Although the latest crime book on archaeology by Marta Guzowska 
is entitled Chciwość [eng. Greed], and its heroine, an archaeologist, 
privately is a deft thief, the author cannot be greedy in any way. 
Because she is an archaeologist herself.

As an archaeologist working in excavations, have you 
ever been tempted to take something out of the site?
(laughing) My book must be quite good, because every-
body asks me the same question, as if they based their 
assumptions on the temptation of the heroine to filch 
something. No, I've never been tempted to do it. I guess 
I am the last person who should have something valuable 
at home. My family know too well that I shouldn't be giv-
en family china, because it'll survive half a year at most, 
and then, it will die a natural death. I'm not a kind of col-
lector. Still, I really enjoy having this physical contact 
with the past. It's amazing. So: I wouldn't like to have it, 
but I like to think that I unearth it and touch it with my 
own hands.

So Simona Brenner, the heroine of Chciwość, is not based 
on your character?
No, she isn't. It wouldn't be good if I based my characters 
on myself. I know a few people who have true potential to 
become characters of a novel, but I'm not one of them. Writ-
ing a book about a heroine who is an archaeologist is easy, 
pleasant and enjoyable, because I  know the profession 
inside out and I don't have to debate what she should do 
in a particular situation, I just know it. As regards the per-
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sonality, Simona shares some traits with me, 
but not many. Obviously, she is much more co-
lourful than me and most people I know.

And what about other characters – do they 
have their models in reality?
I am apt to name my characters after my fam-
ily and friends, as a kind of gift. Konstantinos 
is named after my closest friend Konstantinos 
Paschalidis, who firstly, doesn't look like the 
one in the book, secondly, doesn't act that way, 
and thirdly, doesn't work on Samothrace but 
in the National Museum in Athens. Andreas 
looks similar to a friend of mine, half Greek 
half Austrian, but that's all. My characters 
tend to get out of control very fast. It happened 
in my previous books as well – I took a friend 
as a model for a secondary character, just to 
make it easier for me, and they got out of con-
trol and acted in a completely different way 
than my friend would do. That's why I gave it 
up. But still, I use features of appearance or 
names of my friends.

This ‘getting out of control’ seems to be the 
greatest thing about constructing the plot. 
You give your characters some features, 
leave them to themselves, and watch how 
they interact.
I must admit that's the greatest part of writing. 
It happened to me for the first time while I was 
writing my first novel. I was describing a minor 
scene, completely insignificant for the plot, 
a kind of filler. All of a sudden, one character 
started to cry. I didn't plan that. It was amazing. 
It was as if someone had been dictating the text 
to me – as if she had had to cry at that point. 
And it happened more and more often. My 
characters do what I tell them to at first, then, 
they just don't. It's great to follow them. I spend 
a lot of time on constructing my characters. 
I always do it at the beginning. When they are 
almost true, they have specific personalities, 
I can only follow them. None of them will do 
anything against their nature, or they will do it 
only under compulsion, which will affect them 
in a way. It sometimes seems to me that I'm 
watching a film, that my characters are playing 
their roles, and my task is only to describe it.

Mario Ybl was a character of your previous 
books. In an interview, you announced 5 
books with him as a key character. So far, 
you have published 3.
The fourth one is going to come out in Octo-
ber. The text is ready, it is now being edited. 
I suppose I had to take a break from Mario for 
a while. He is a demanding and absorbing char-
acter. There was a time when I really ‘lived with 
Mario’ and one day, I decided to end it – it was 
high time to release myself. I tried with a new 
character and now I have a problem, because 

it's turned out that she is as much demanding 
and absorbing as Mario, and I've already com-
mitted myself to write another volume about 
her. Now I have to worry about two characters 
instead of one. I’ve fallen out of the frying pan 
into the fire.

Sometimes you have to take the trouble 
for your readers.
Yes, you do. Indeed, it's so great because the 
characters are absorbing. I have two children. 
I write when they are at school and kindergar-
ten. When they come home, there is no possi-
bility of writing, because my children are even 
worse than my characters in terms of attention 

they seek. But still, sometimes, when, for exam-
ple, I am preparing a meal, I’m thinking to my-
self: "no, Simona should act in a different way in 
such a situation." Well, so the characters come 
to my mind not only when I'm writing.

Is it easier for a woman to create a female or 
a male character?
Don't take it personally, but in my opinion, 
men are a little less complicated than women.

I won't take it personally; actually, I agree 
with you.
When I began to write my first novel, I had 
no experience whatsoever, so it's difficult to 



talk about informed decisions – it came about 
later. I thought it would be easier to describe 
a man, even such a complicated one as Mario. 
I'm glad, because I got a lot of information 
from my male readers that he's credible, acts 
like he should – that he's not a man described 
by a woman, but just a regular man. It's obvi-
ous that there were some reservations about 
a few scenes, but Mario was received very well. 
So I decided to take on the next challenge and 
try the more complicated part of humankind, 
that is a woman. I had to take care not to de-
scribe myself. Describing a guy was simple 
– he appeared and existed his own way. With 
a woman, I had to try harder; the more so be-
cause it's the first-person narration, so I had to 
be careful not to speak for myself, but let Si-
mona speak. However, she became indepen-
dent very fast and began to have her way with 
me. It was enough to spend some time on her, 
and then, it just went on.

You write only during the day, because later 
you have your duties as a mother. And you 
are also an active archaeologist. Bringing 
up children, writing books, and scholarly 
research – it must be difficult to do it all at 
the same time as there are only 24 hours 
in a day.
It's hard, I don't deny it. That's why I write 
only one novel per year. I'm not going to 
excavation sites these days, because I have 
to prepare the material for publication. It's 
something that archaeologists really hate. 
Everybody loves digging, describing findings 
is worse. But I have to do it this way – if I went 
to the site now, the material waiting to be pub-
lished would never come out. And children? 
Children grow up. It’s hard at the beginning. 
I wrote my second novel with a baby at home, 
and it was terrible. When my daughter fell 
asleep, I got down to writing, and after twenty 
minutes, when I hit upon an idea how to for-
mulate the first sentence, she woke up. It was 
just like that, but it's easier now, and it'll be-
come even better in the future. Well, maybe 
until they are teenagers.

Do your colleagues read your books?
Yes, they do. In the beginning, I worried about 
their opinion, because, first – they're my col-
leagues, second – they're professionals. But 
I often hear: "Finally someone described the 
work of an archaeologist as it really is." It's not 
treasure-hunting nor standing over the exca-
vation in a hat, it's an arduous work. And that's 
what archaeologists like.

Apparently, when the first film about 
Indiana Jones came out in the US, a huge 
number of people wished to study 
archaeology. Perhaps your books will have 

the same effect in Poland?
I'm a victim of Indiana Jones myself. When 
I was about 18 years old, I went to the cinema 
to see Raiders of the Lost Ark and afterwards, 
I was absolutely sure that I'd become an ar-
chaeologist. I did it and I've never regretted it. 
I guess that I owe my thanks to Spielberg. I can 
only wish that my books have such an influ-
ence on readers.

You write crime books. In Poland, crime 
books have recently begun to be highly 
popular. Do tell me – taking into account 
the time you need to spend on that, the 
stress – is it worth it?
‘Worth’ is a blanket term. It can include the 
financial aspect, job satisfaction, as well as 
other things, such as e.g. the contact with writ-
ers' community. In general, I think it's nice to 
make a living. I have two children, I have to 
buy them food, new shoes for every season, 
so it's nice to be able to afford it. But money 
isn’t the most important thing. I'm not a kind 
of possessor. I don't care about the latest car 
– I want a car that won't break down while I'm 
driving my child to the kindergarten. 

It's just like the heroine of Chciwość.
Yes, we agree on that point. Archaeologists 
– and I know many of them from all over the 
world – are not materialists. Really, you won't 
find an archaeologist wearing the latest fash-
ion clothes, driving the latest car model. It's 
rather regarded as faux pas and showing off. 
There are not archaeologists-materialists be-
cause it's obvious that you can make your liv-
ing as an archaeologist but it's not a life in the 
lap of luxury. Similarly to writing. Certainly, 
I would like my books to be translated into 
all languages, and I'd like Hollywood to buy 
rights to my books, and I'd like to make a for-

tune like, if I may say so, Stephen King. But 
writing itself gives me a buzz. The same with 
the contact with my readers, seeing how the 
novel is received, commented on. So if you ask 
me if it's worth doing, I'll say that it definitely is.

I suppose that archaeologists can't be 
materialists, because they have to dig up 
valuable objects and hand them over to 
other people.
For an archaeologist, the most important 
thing is to publish something first. This is 
the greatest gratification and honour – if an 
archaeologist has some valuable findings, 
it's more important to announce it at a con-
ference, publish it in print, than to have the 
object at home. Well, some objects are so 
remarkably beautiful that you feel a strong 
need for having some contact with them. 
Most of archaeologists I  know satisfy this 
need by sitting in the museum and staring 
at the objects for hours. I don't know anyone 
who would have taken something home.

When you get down to writing a crime 
story, you formulate the first sentence or 
paragraph, do you have to already know 
who the killer or the thief is?
No, heaven forbid! In my case, it's fifty-fifty. 
I  begin writing with an archaeological in-
trigue. Last time, it was king Priam's Trea-
sure and how it was found. I knew what to do 
with that. However, I didn't have the slight-
est idea who the bad guy would be, who the 
other characters would be. Firstly, I  write 
a draft, reach a dead end, so I come back, 
try another way, reach a  dead end again. 
It's an uphill job, but it makes it even more 
interesting, because if I knew from the very 
beginning what would happen, describing it 
would bore pants off of me. 
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WŁADZA W RĘKACH KOBIET. 
WKRÓTCE NOWY „PITBULL”
PATRYK VEGA IDZIE ZA CIOSEM. PO FILMIE BYŁ SERIAL, PÓŹNIEJ KSIĄŻKI 
W DUŻYCH NAKŁADACH. IMPERIUM „PITBULLA” ROŚNIE W SIŁĘ. 
TYM RAZEM DZIĘKI KOBIETOM.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Monika Szałek



adchodzi nowe. A  raczej nadcho-
dzą „Niebezpieczne kobiety”, bo 
taki tytuł ma druga część filmowej 

trylogii w reżyserii Patryka Vegi. Swoje re-
guły wprowadzą kobiety i to one zawładną 
nowym „Pitbullem”. 18 maja w Warszawie 
rozpoczęto zdjęcia do filmu, a platforma 
Anywhere.pl przyglądała się pierwszym 
ujęciom. Akcja, jak przystało na „Pitbulla”, 
rozgrywa się w miejskiej przestrzeni, w śro-
dowisku policyjnych starć i gangsterskich 
układów. A  że tym razem rządzą dziew-
czyny – to widzowie na ekranach zobaczą 

N

S WO J E  R E G U ŁY 
W P ROWA D Z Ą  KO B I E T Y 
I   T O  O N E  Z AW Ł A D N Ą 
N OW Y M  „ P I T B U L L E M ”. 
18  M A JA  W   WA R S Z AW I E 
RO Z P O C Z Ę T O 
Z D J Ę C I A  D O  F I L M U.

czołówkę polskich gwiazd: Maję Ostaszew-
ską, Joannę Kulig, Alicję Bachledę-Curuś, 
Magdalenę Cielecką czy Annę Dereszow-
ską. Wcielą się w policjantki i dziewczyny 
z tej drugiej, niekoniecznie dobrej strony 
barykady. Wśród męskiej części obsady 
znaleźli się Piotr Stramowski, który po 
przerwie na znakomitą rolę w  dramacie 

Konrada Aksinowicza „W spirali” ponow-
nie wciela się w postać komisarza Majamie-
go, a także Andrzej Grabowski, Artur Żmi-
jewski, Sebastian Fabijański oraz Tomasz 
Oświeciński.

Dzień zdjęciowy na warszawskim Wi-
lanowie. Powietrze ciężkie, ciśnienie ni-
skie, upał doskwierał. Przypatrywaliśmy się 

W Ł A D Z A  W  R Ę K A C H  K O B I E T .  W K R Ó T C E  N O W Y  „ P I T B U L L ”
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ekipie, a na widok umundurowanych aktorek krople 
potu same spływały po plecach. I chociaż pewnie mę-
ska część redakcji miała swoje indywidualne powody 
takich mimowolnych odruchów, mi gorąco robiło się 
na myśl o wymagających i niezbyt dopasowanych do 
panującej pogody kostiumach. Choć, należy przyznać, 
Joanna Kulig w policyjnym uniformie wyglądała zjawi-
skowo. Mówi się, że praca aktora polega na czekaniu, 
jednak w tym wypadku każdą wolną chwilę aktorów 
wypełniali dziennikarze zainteresowani nową produk-
cją. Vega odcina kupony od swoich poprzednich dzieł 
i kieruje na siebie szczególną uwagę. Nazywa swój nowy 
obraz rewolucją i tłumaczy: – Po raz pierwszy w histo-



NAW ET J E ŚL I N I E 
F E M I N IS T YCZ N E Z A PĘDY, 
A PET Y T NA NOW E G O 
„PI T BU L L A” P OBU DZ A OB SA DA 
I  P OW I D OK I CZ ĘŚ C I PI ERWSZ E J. 

rii gatunku to kobiety będą determinowały 
wydarzenia w filmie i to z punktu widzenia 
ich emocji zostanie prowadzona historia. 
W  filmie mamy losy kilku policjantek 
i dziewczyn z drugiej strony barykady. Po-
dobnie jak w „Nowych porządkach” wszyst-
kie sceny i dialogi są przeniesione jeden do 
jednego z  prawdziwego życia, w  którym 
występują pierwowzory filmowych boha-
terek.

Jeśli mają być niebezpieczne kobiety, to 
pojawienie się na planie Agnieszki Rylik nie 
było niczym zaskakującym. Mistrzyni świa-
ta w boksie tym razem pokaże swoje umie-
jętności na wielkim ekranie. I choć Rylik pa-
sowałaby do roli dziewczyny gangstera – ba, 
nawet femme fatale kierującej gangsterską 
szajką – do ujęć stawała w pełnym policyj-
nym umundurowaniu. Z eterycznym wize-
runkiem zrywa zaś Alicja Bachleda-Curuś 
i to ona wciela się w postać Drabiny, która 
właśnie wychodzi z więzienia.

Nawet jeśli nie feministyczne zapędy, 
apetyt na nowego „Pitbulla” pobudza obsa-
da i powidoki części pierwszej. Patryk Vega 
ma przed sobą trudny egzamin – spełnić 
oczekiwania. „Pitbull. Niebezpieczne ko-
biety” w kinach od 11 listopada 2016 roku. 
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PAT RY K  V E GA  M A 
PR Z E D  S OBĄ  T RU D N Y 

E GZ A M I N  –  S PE Ł N IĆ 
O C Z E K I WA N I A .  „ PI T BU L L . 

N I E B E Z PI E C Z N E 
KOB I E T Y ”  W   K I N AC H  OD 

11  L I S T OPA DA  2016  ROK U. 

ENGLISH

W  POWER IN THE HANDS OF 
WOMEN. SOON – THE NEW PITBULL

Patryk Vega is keeping up with the momentum. 
First, there was a television series, later, two film 
hits and books published in huge amounts. The 
Pitbull imperium is growing in power. This time – 
thanks to women.

New is coming. Or “Dangerous Women” are 
coming, since this is the title of the second 
part of the film trilogy of Patryk Vega. Wom-
en are bringing in their own rules and they 
will rule the new Pitbull. On May 18th, in War-
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saw, shooting of the new movie has begun and the plat-
form Anywhere.pl was there to see the first shots. The ac-
tion, as it should in Pitbull, is taking place in a city sphere, 
in an environment full of police conflicts and gang sys-
tems. And since this time girls are at power it means that 
the viewers will see the best Polish stars on their screens: 
Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Alicja Bachleda-Curuś, 
Magdalena Cielecka and Anna Dereszewska. They will 
play the roles of policewomen and girls from the other, not 
necessarily good side of the barricade. Amongst the male 
actors we will see Piotr Stramowski, who, after taking 
a break to play a great role in Konrad Aksinowicz’s drama 
“W spirali” will again take the part of officer Majami; as 
well as Andrzej Grabowski, Artur Żmijewski, Sebastian 
Fabijański and Tomasz Oświeciński.

Filming on Warsaw’s Wilanowo. Heavy air, low air 
pressure, very hot. We were observing the cast and just 
looking at the uniformed actresses made sweat run down 
our backs. And even though the male part of the editori-
al office probably had their own reasons for such bodily 
reactions, I was sweating simply from thinking about the 
challenging and not very well suited for the weather cos-
tumes. Although, I have to say, Joanna Kulig looked stun-
ning in a police officer uniform. They say that an actor’s 
job is waiting, but in this case their every free minute was 
taken up by reporters, who were interested in the new 
production. Vege is cutting off the coupons from his pre-
vious works and draws special attention. He calls his new 
picture “a revolution” and explains: - For the first time in 
the history of this genre it will be women who will deter-
mine the events in this film and it is from their emotions’ 
perspective that the story will be told. In the film we have 
the stories of few policewomen and girls from the other 
side of the barricade. Similarly as in “Nowe porządki” all 
scenes and dialogues are carried over one to one from 
real life, which holds all archetypes of the film heroines. 

If they are to be dangerous women, then an appear-
ance of Agnieszka Rylik on set is not surprising. This time 
the boxing world champion will show off her skills on the 
big screen. And even though Rylik would suit a role of 
a gangster’s girl – even more, a femme fatale who would 
be leading a gang – she appeared on set in a full police 
officer’s uniform. It is Alicja Bachleda-Curuś who breaks 
with her ethereal image and plays Drabina, who was just 
let out of prison.

If not through feminist vibes then the taste for the new 
Pitbull is acquired through the cast and memories of the 
first part. Patryk Vega will have to sit a difficult examina-
tion – meet expectations. “Pitbull. Niebezpieczne kobi-
ety” in cinemas on November 11th 2016. 

Wię ce j  na anywhere . p l
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KAŻDY MA WIELE WSPOMNIEŃ Z CZASÓW 
DZIECIŃSTWA. NIEKTÓRZY PAMIĘTAJĄ 
SILNY ZAPACH MIĘTÓWEK I PAPIEROSÓW 
W GABINECIE DZIADKA, INNI PIERWSZE GOLE 
WBITE KOLEGOM NA OSIEDLOWEJ MURAWIE, 
PIERWSZE RANDKI I PIERWSZE PIWO. JEST 
JEDNAK COŚ, CO – ŁĄCZĄC TE WSZYSTKIE 
WSPOMNIENIA – WYCHODZI NA PIERWSZY PLAN: 
WAKACJE. WCZASY, LETNISKO, KOLONIE, OBOZY. 
A SKORO LABA, TO WYPADA COŚ POBROIĆ.

NIEGRZECZNE 
DZIECIŃSTWO
KLEMENTYNY 
JARNUSZKIEWICZ



okolenie lat 90. miało jeszcze to szczę-
ście dorastać w  czasach biegów na 
orientację, grzebania w piasku i zwi-

sania z trzepaka rozczochraną głową w dół. 
Telefony miały wbudowaną klawiaturę, 
pierwszy discman był najcenniejszą rzeczą 
w domu, mama nie śledziła każdego twojego 
ruchu sygnałem GPS w  smartfonie, a  twoi 
rówieśnicy nie bali się glutenu i nie chwalili 
się tym (i wszystkim innym) na Facebooku. 
Byliśmy wolni, dlatego bezkarnie mogliśmy 
pozwolić sobie na swawole. I to chyba częsta 
przypadłość ludzi, którzy są dziś przed trzy-
dziestką – myślimy tak chętnie o małoletnich 
wakacjach, bo wiemy, że to był ostatni czas, 
kiedy byliśmy niegrzeczni, ale w tych wszyst-
kich harcach, psotach i  hulance nie było 
wciąż ani trochę zepsucia. 

Klementyna Jarnuszkiewicz jest w poło-
wie drogi między byciem dwudziestolatką 
a dobiciem trzydziestki, zalicza się więc do 
tak zwanej Generacji Y, pokolenia cyfrowe-
go, pokolenia Millenium, klapek i  iPodów. 
I choć określa się nas w ten dość – w moim 
mniemaniu – niechlubny sposób, to przecież 
została nam podarowana zdolność retro-
spekcji – pamiętamy jak to jest spędzać czas 
zupełnie beztrosko i jeśli dodamy do tego ciut 
chęci i możliwości, to możemy się tym dzielić. 
Klementyna z mlekiem matki wyssała talent 
malarski, dlatego teraz mamy okazję prze-
konać się, jak intensywny był jej czas wolny 
jako podlotka. W rozrastającej się serii nie-
wielkich obrazków podrzuca nam zbiór wspo-
mnień na kształt przeźroczy, pamiątek czy 
zdjęć, odkopanych po latach na strychu. Był-
by to pewnie ten szczególny rodzaj fotografii, 
które trzymamy pod podwójnym dnem, w pu-
dełku, schowanym w dwa inne kartony tak, 
żeby mama nigdy nie dowiedziała się o ich ist-
nieniu. Albo dowiedziała się po latach, kiedy 
już będzie wolno śmiać się z tego długo, w głos 
i bez konsekwencji, bo dzieci Klementyny 
Jarnuszkiewicz są bardzo niegrzeczne. Maso-

wo zabijają mrówki, rozpalają pod trzepakiem 
dzikie ogniska, rozkwaszają sobie honorowo 
nosy i kopcą fajki po szkolnych ubikacjach. 
Biegają w krótkich portkach między blokami, 
patrząc jeszcze wprost przed siebie, zamiast 
w dół, w jaskrawo migoczące, szklane ekrany. 
Przekraczają granice narzucane im przez wy-
tyczne tego, co wolno, a czego nie wolno, popi-
sują się odwagą i pokazują wszystkim dookoła 
języki i środkowe palce. 

Prawie dwadzieścia lat temu Kazik śpie-
wał, że „gdy nie ma dzieci w domu to jesteśmy 
niegrzeczni”. Ale kiedy tak patrzę na te małe, 
malowane z przekąsem, ale też z dużą dozą 
uroku obrazki, to wydaje mi się, że wycho-
dząc na podwórko i wyjeżdżając na wakacje 
wszyscy podopieczni zabawiali się o wiele le-
piej niż ich rodzice. 

ENGLISH 

THE NAUGHTY CHILDHOOD OF 
KLEMENTYNA JARNUSZKIEWICZ

Everyone has many memories from their childhood. 
Some people remember the strong smell of 
mints and cigarettes in their grandfather’s office; 
others look back on their first goals scored on the 
neighbourhood’s grass, first dates and that very first 
beer. But there is something that, through connecting 
all these memories, holds centre-stage: summer. 
Holidays, summer resorts, camps, vacations. Since 
there is leisure, it should be filled with pleasure.

The 90s generation still had the luck of grow-
ing up in times of orienteering, building sand 
castles and hanging messy haired, head down 
on a carpet beater. Phones had a built-in key-
board, the very first Discman was the most 
prized possession in a household, your mum 
could not follow your every move through the 
GPS signal in your phone and your peers were 
not scared of gluten and did not post about it (or 
anything else, for that matter) on Facebook. 
We were free and that is why we could, without 
any consequences, simply let loose. And this is 
probably a common ailment of people under 
thirty – we look back with such joy on our un-
derage holidays, because we are aware that this 
was the last time that we were naughty. Still, in 
that mischief, sprees and pranks there was not 
a drop of filthiness.

Klementyna Jarnuszkiewicz is already 
halfway between being twenty and hitting 
thirty years old. Therefore, she is a part of the, 
so called, Generation Y, the cyber generation, 
the Millennium generation, the generation of 
flip-flops and iPods. And even though we are 
described by this, in my opinion, inglorious 
way; we have been given the ability of looking 
back. We remember what it is like to be abso-
lutely carefree and, if we add a bit of possibil-
ity and desire, we can share this with others. 

N I E G R Z E C Z N E  D Z I E C I Ń S T W O  K L E M E N T Y N Y  J A R N U S Z K I E W I C Z

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

Klementyna got her painting talent from her 
mother and now we have a chance to see how 
intensive her juvenile years were. In a growing 
series of small pictures she shows us a collec-
tion of memories in a transparent way, through 
souvenirs or photographs, rediscovered years 
later somewhere in the attic. It would probably 
be this special type of photographs, which we 
keep in a double-bottomed box, hidden in two 
other boxes, so our mother will never find out 
about their existence. Or will find out about 
them years later, when we will be able to laugh at 
them long and loud, without any consequences 
for the children. Because Klementyna’s Jarusz-
kiewicz children are very naughty. They carry 
out mass killings of ants, burn wildfires under 
carpet beaters, smash each other’s noses for 
honour and smoke cigarettes in school lava-
tories. They run between apartment blocks 
in shorts, still looking straight ahead instead 
of down at blinking, glass screens. They cross 
boundaries set by what is allowed and what is 
not, they show off their bravery, their tongues 
and middle fingers.

Almost twenty years ago Kazik sang “when 
there are no children in the house we are 
naughty” (KULT  - Gdy nie ma dzieci). But 
when I look at those little, painted sneeringly 
but with a big dose of charm paintings, I do 
not think that when hanging out outside or go-
ing away for the summer, all our protégés had 
much more fun than their parents did.  

P



zy był na francuskich boiskach zespół, który za-
chwycił od początku do końca? Czy pojawił się ko-
lektyw, który w każdym meczu bił rywala i nie pozo-

stawiał złudzeń? I wreszcie, czy byli piłkarze wywołujący 
skowyt zachwytu od pierwszego do ostatniego spotkania? 
Otóż nie było.

Ale to znak czasu. Triumf taktyki nad indywidualną 
wirtuozerią. Gwiazdy podporządkowane drużynie. Stra-
tegia ustalana pod najbliższego rywala. Odstępstwo od 
tych reguł kończyło się klęską. To jest futbol dla konese-
rów, a takich jest mniej niż obserwatorów wypatrujących 
ofensywnej, radosnej gry czy gradu goli. To jest futbol, 
w którym oczy kibica muszą wędrować nie tylko tam, 
gdzie jest piłka. Futbol, w którym ważne rzeczy rozgrywa-
ją się akurat tam, gdzie tej piłki nie ma.

To były mistrzostwa drużyn. Nie indywidualności, nie 
gwiazd, ale właśnie drużyn. Finał jest tego dowodem. Por-
tugalia tracąc Ronaldo niemal na początku meczu stała się 
jeszcze bardziej skonsolidowanym zespołem niż do tej pory. 
Zejście Cristiano zmusiło Portugalczyków do wzięcia odpo-
wiedzialności. Musieli przestać liczyć na swojego lidera.

Również gra Polski pokazuje drużynowość. Lewan-
dowski i Milik w odbiorze, biegający niemal na całym 
boisku, walczący o każdą piłkę po to, by wspomóc druży-
nę. Ktoś nazwał naszą dwójkę napastników pierwszymi 
obrońcami reprezentacji, bo to oni właśnie jako pierwsi 
grali pressingiem pod bramką rywali.

Nikt w telewizji nie widział jak pracuje defensywa prze-
suwając się względem piłki niemal jak zawodnicy w pły-
waniu synchronicznym. Takie rzeczy widać jedynie na 
stadionie. A to też tylko wtedy, kiedy chce się to dostrzec.

To są niuanse futbolu, trzeba umieć i chcieć je zauwa-
żyć. Defensywa również jest piłką nożną, również jest grą, 
również jest taktyką. 

ENGLISH

EURO TACTICS

I have a deep belief that the title of the football champion of 
Europe has not been given to the best team in the tournament. 
Do you also think so? Therefore I will ask the question: which 
team was the best one in Euro 2016?

Was there a team on the French fields that amazed us 
from the start to the finish? Was there a collective, which 
defeated his rival in every match and caused no ques-
tions? And finally, where there players who caused us to 
squeal in amazement from the first meeting to the last? 
Unfortunately not.

But this is a sign of time. Triumph of tactics over virtuos-
ity. Stars subordinated to the team. A strategy decided on 
for the closest rival. Stepping away from these rules caused 
failure. This is football for the connoisseurs and there are 
less of them than observers looking for an offensive, joyful 
game or a rain of goals. This is football in which the fans’ 
eyes have to follow more than just a ball. Football, where 
the important things are happening where there is no ball.

It was a championship of teams. Not individualities, not 
stars, but teams. The finale is a proof of that. Loosing Ron-
aldo basically at the beginning of the match Portugal be-
came an even more consolidated team than it was before. 
By stepping off Cristiano forced the Portuguese to take re-
sponsibility. They had to stop counting on their leader.

The way the Poles played also shows cooperation. Le-
wandowski and Milik in reception, running around the 
whole field, fighting for every ball to support the team. 
Somebody called our pair of attackers the first defenders 
of the representation, because they were the ones, who 
were first playing passes under the opponents’ goal.

No one has seen on television how the defence is work-
ing, moving according to the ball, as if they were synchro-
nized swimmers. These things are visible only from the 
stadium. And that is also only if you want to see them.

These are nuances of football, which you have to want 
and know how to see. Defence is also football, it is also 
playing the game, and it is also tactics. 
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EURO 
TAKTYKA
MAM W SOBIE NIEZWYKŁE PRZEKONANIE, ŻE 
TYTUŁU PIŁKARSKIEGO MISTRZA EUROPY NIE 
ZDOBYŁA NAJLEPSZA DRUŻYNA TURNIEJU. TEŻ TAK 
MACIE? W TAKIM RAZIE ZADAM PYTANIE: KTÓRA 
DRUŻYNA BYŁA NAJLEPSZA W EURO 2016?

WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co 
dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.
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SAMOCHÓD 
ZAPARKUJE SIĘ SAM
„KIEDY LUDZIE MNIE PYTAJĄ, ILE MAM DZIECI, TO ODPOWIADAM, ŻE MAM TROJE: MAM SYNA 
NICOLASA, KTÓRY MA TRZYNAŚCIE LAT; CÓRKĘ LAURĘ, JEDENAŚCIE LAT; A MAM TAKŻE 
KLASĘ C (W 204)” – MARC BODERKE, CEO MERCEDES-BENZ POLSKA, AUSTRIA I CZECHY.
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B Ę DĄC  D Z I E Ć M I , 
M I E L I Ś M Y  K I L K A 
M A R Z E Ń:  Z D O B YĆ 
B U T Y  A D I DA S A , 
PA R Ę  N I E B I E S K I C H 
J E A N S ÓW  I , 
K T Ó R E G O Ś  D N I A , 
M E RC E D E S A . 

estem z pokolenia, które było pozostawione po dru-
giej stronie Żelaznej Kurtyny. Gdy byliśmy dzieć-
mi, mieliśmy kilka marzeń: zdobyć buty Adidasa, 

parę niebieskich jeansów i, któregoś dnia, Mercedesa. To 
znaczy – któregoś dnia zostać kierowcą starej taksówki. 
W Polsce nie było nowych aut. Chcieliśmy być częścią 
zachodniego świata. A teraz, w czasach światowego kry-
zysu ekonomicznego, słyszę, że tutaj w Polsce Mercedes  

S A M O C H Ó D  Z A P A R K U J E  S I Ę  S A M

ma wzrost sprzedaży rzędu ponad 30% w pierwszym pół-
roczu tego roku. Czasy się zmieniły. Na ulicach mojego 
miasta jest tylko kilka Mercedesów – ale zabytkowych. 
Mają żółte tablice rejestracyjne. Rzadkie, niesamowicie 
drogie dzieła sztuki. Piękne, jak nowe AMG, które stały 
się bardzo popularne w Polsce. Zniesienie Żelaznej Kur-
tyny dało nam szansę. I wygląda na to, że jej nie straci-
liśmy. Wczesnym latem, o poranku, na średniowiecznej 
starówce gdańskiej, spotkałem się Markiem Boderke, 
CEO Mercedes-Benz na Polskę, Austrię i Czechy, aby po-
rozmawiać o samochodach, historii i pasji.

Czy rynek w Polsce naprawdę rośnie szybciej niż 
w innych krajach?
Obecnie naprawdę przyspieszył. Rynek premium – bo 
tylko ten nas interesuje – urósł w pierwszym półroczu 
o 33%! Mercedes świetnie radzi sobie na świecie (wzrost 
o  jakieś 14%), a w Polsce o 27% w ubiegłym roku. Ten 
wzrost jeszcze przyspieszył w  pierwszych miesiącach 
roku. Sam widzisz, że liczby rosną, a ich kierunek poka-
zuje nam, że tak będzie też dalej.

Czyli jeden Mercedes przypadnie wkrótce na jedną 
polską rodzinę. Czemu tak je lubimy?
Z rozeznania rynku w Polsce widzimy, że Polacy są bar-
dzo emocjonalni. I  wygląda na to, że Mercedes odpo-
wiada tym emocjom, prezentując seksowną stylistykę 
swoich modeli. Polacy mają także bardzo emocjonalne 
podejście do technologii.

Nie potrafimy poprawnie parkować i potrzebujemy 
tych wszystkich gwizdków?
Nie, to nie o to chodzi. Widzimy, że w Polsce jest pragnie-
nie posiadania najnowszych i najlepszych technologii. 
Skąd się to pragnienie bierze? Nie wiem, to pan pewnie 
wie lepiej. Jednak nasze rozeznanie rynkowe pokazuje, 
że tak jest. A  jeśli chodzi o  motoryzację, to Mercedes 
zapewnia topową technologię. Nie tylko, jeśli chodzi 
o systemy napędowe, ale też w kwestiach wspomagania 
systemu bezpieczeństwa i komfortu, takich jak jazda au-
tonomiczna, czy tzw. „connectivity”, czyli łączność kie-
rowcy z samochodem nie tylko w czasie podróży, ale też 
przed i po niej. Nie ma na rynku auta, które wykona coś 
takiego, jak autonomiczne parkowanie – równoległe czy 
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prostopadłe – ze smartfona. Albo takiego, które samo-
czynnie zmieni pas na autostradzie. Nowa Klasa E jest 
autem w 70-80% autonomicznym. Zmieniając pas na au-
tostradzie, np. w Niemczech, gdzie nie obowiązują limity 
prędkości, auto musi „spojrzeć” w lusterko (oczywiście za 
pomocą systemu kamer, czujników i sensorów), aby spraw-
dzić, czy pas jest faktycznie wolny, czy z tyłu nie nadjeżdża 
pojazd z prędkością 200 km/h. Te czujniki muszą napraw-
dę działać błyskawicznie i niezawodnie – muszą się upew-
nić, że pas jest wolny i ocenić prędkość innych aut. Jazda 
autonomiczna to wielki temat w najbliższej przyszłości. Za 
kilka lat samochody będą przyjeżdżać i odjeżdżać same, 

a więc generalnie będziesz mógł pojechać gdzieś na gdań-
ską starówkę, gdzie nie ma miejsc parkingowych, wysiąść 
i powiedzieć samochodowi „dobra, wracaj i zaparkuj przed 
domem” albo gdzieś poza miastem.

Mówisz o samochodach z ogromną pasją. Jak to się 
stało, że inżynier został prezesem?
To dłuższa historia. Jestem inżynierem, takie mam wy-
kształcenie, ale muszę przyznać, że nie skupiałem się na 
studiach na teorii, bo moją pasją były auta. I tak, gdy tylko 
miałem wolną chwilę, to grzebałem przy autach, pochyla-
łem się nad autami, leżałem pod autami. Mam blizny na ra-
mionach od tego, jak leżałem pod autem i spawałem, a olej 
kapał i przepalał mi ubrania. Kiedy dostałem do roboty 
pierwszego Mercedesa, to ten samochód wywarł na mnie 
duże wrażenie. Zauważyłem, że technologia tego auta, 
poziom techniki, poziom rzemiosła był o niebo wyższy 
niż we wszystkich innych. Ponieważ Mercedes był o wiele 
bardziej zaawansowany i różny od wszystkiego, nad czym 
dotąd pracowałem, zdecydowałem, że chcę pracować wła-
śnie dla Mercedesa. Słusznie odniosłem wrażenie, że ta 
firma produkuje najlepsze samochody na świecie. Była 
połowa lat dziewięćdziesiątych, raczej kryzys, właściwie 
nie zatrudniano nowych pracowników. Ale miałem szczę-
ście i dostałem się na staż. Potem pracowałem w różnych 
działach, byłem na przykład w produkcji w Indiach, potem 
w dziale badawczo-rozwojowym. W końcu wylądowałem 
w dziale rozwoju produktu przy projektowaniu schematów 
rozwoju produktów, które zostaną wprowadzone dopiero 
za kilka lat. Pracowałem dla nowej generacji SLR-a . Wy-
obrażasz to sobie? Niedługo po szkole inżynierskiej pra-
cować nad ikoną wśród modeli Mercedesa? To był świetny 
start. Potem zajmowałem się strategią i w końcu zostałem 
szefem produktu – modelu Klasy C.

Nie tęsknisz za pracą mechanika?
Prawdę mówiąc miłe jest to, że zawsze mam kontakt 
z samochodami.

Czyli część ciebie jest w tym projekcie?
Kiedy ludzie mnie pytają, ile mam dzieci, to odpowia-
dam, że mam troje: mam syna Nicolasa, który ma trzy-
naście lat, córkę Laurę –  jedenaście lat i Klasę C, czyli 
generację W 204, która ma około dziewięć lat. Czyli trzy-
naście, jedenaście i dziewięć. To są moje dzieci. Praco-
wałem nad Klasą C od początku do końca, od pierwszej 
burzy mózgów po produkcję pierwszego modelu. Gdy 
zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak to auto powinno wy-
glądać. Musieliśmy patrzeć na kilka lat naprzód, wkro-
czyć w dwudziesty pierwszy wiek, spojrzeć w przyszłość. 
Podstawowy zespół to było około dziesięć osób, które 
odpowiadały za kształtowanie tego auta.

Bierzesz kartkę papieru i ołówek i...
Przy projekcie nowego modelu najpierw prowadzisz roz-
poznanie rynku, trendów, ale i potrzeb klienta. To była 
moja rola jako product managera. Byłem w permanent-
nym kontakcie z inżynierami i stylistami. Wierzę, że Klasa 
C (W 204) była ważnym krokiem w zmianie postrzegania 
marki: z marki raczej zorientowanej na komfort, na markę 
emocjonalnie porywającą i podniecającą. To było jednym 
z naszych głównych wyzwań. Poprzednia generacja Klasy 
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C, W 203, była postrzegana jako poważna, 
konserwatywna i trochę nudna. Nowa miała 
być odmłodzona i sportowa. Ale nie chcieli-
śmy tracić aspektu komfortu, bo w końcu je-
steśmy Mercedesem, prawda? Równocześnie 
chcieliśmy auto usportowić. A to bardzo trud-
ne, ponieważ sport i komfort to konflikt inte-
resów w inżynierii pojazdów. Pracowaliśmy 
gównie nad innowacjami, które pozwoliłyby 
zachować komfort, a równocześnie podnieść 
sportowe zalety auta. Na przykład: innowacyj-
ny system tłumienia drgań.

Czyli jaki?
Taki, że działa automatycznie i  dwustop-
niowo: wewnętrzny tłumik jest od małych 
wstrząsów, jest delikatny, a gdy wstrząs się 
natęża, większy tłumik zaczyna pracować 
i  stabilizować samochód. A  to tylko jeden 
przykład. Inny przykład: wskazówki dla sty-
listów. I tutaj właśnie pojawiają się emocje. 
Poprzednia Klasa C miała, jak to nazywa-
my, orzechowe przednie światła, w kształ-
cie orzeszków. Pamiętasz, prawda? Gdy 
spojrzysz w twarz tego auta, zauważysz, że 
szczególnie w  samochodach sprzed 2004 
roku wyglądają one na troszkę nieśmiałe. 
A nieśmiałość to nie jest cecha w DNA Mer-
cedesa. Mając Mercedesa, wysyłasz sygnał, 

że jesteś liderem. Z focusów dowiedzieliśmy 
się, że ten rys nieśmiałości w  aparycji po-
przedniej generacji nie pasuje do wizji mar-
ki i nie jest tym, czego właściwie oczekują 
nabywcy. Zmieniliśmy przednie światła – 
generacja W 204 stała się liderem i odniosła 
największy motoryzacyjny sukces w  ilości 
sprzedanych aut w  historii Mercedesa do 
dnia dzisiejszego.

Czyli zmieniając nieśmiałe lampy po części 
zmieniliście markę…
To nie tylko lampy. To mnóstwo rzeczy, 
które trzeba było zrobić. Ale o tym pogada-
my następnym razem. Mamy jeszcze dużo 
do zaoferowania. 

ENGLISH

THE CAR WILL PARK ITSELF

“Whenever people ask me how many children 
I have I answer that I have three: I have a son, 
Nicolas, who is 13 years old, I have a daughter,  
Laura, 11 years old, and then I also have the C Class 
(W 204)” – Marc Boderke, CEO of Mercedes-Benz 
Poland, Austria and Czech Republic.

I come from a generation, which was left on 
the other side of the Iron Curtain. We only 
had few dreams when we were children: to 
get Adidas shoes, a pair of blue jeans, and 
one day to get a Mercedes. It meant to be-
come an old car taxi driver. There were no 
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new cars in Poland. We wanted to be a part of the West-
ern world. And now, in times of the world’s economy cri-
sis, I hear that here in Poland Mercedes had a more than 
36% sales growth in the first half of the current year. 
Times have changed. On the streets of my city there 
are only few old Mercedes. They got yellow number 
plates. Rare, incredibly expensive pieces of art. Beau-
tiful like the new AMG, which became very popular in 
Poland. Falling of the Iron Curtain brought us a chance. 
And it looks like we did not lose it. On an early summer 
morning, on the medieval Old Town of Gdansk, I met 
with Mr Mark Boderke , CEO of Mercedes- Benz Poland, 
Austria and Czech Republic  to talk about cars, history 
and passion. 

Is the market in Poland really growing faster than in 
the rest of the world?
Currently it has really accelerated. The premium mar-
ket – since we are only interested in this one – has in-
creased by 33% in the first half of the year! Mercedes is 
doing great in the world (an increase of around 14%) and 
in Poland it has increased by 27% during the previous 

year. This increase has even hastened during the first 
months of the year. You see that numbers are growing 
and their direction shows us that this will continue.

So soon there will be one Mercedes per one Polish 
family. Why do we like them so much? 
What we see from market research in Poland is that 
Poles are very emotional. And it seems that Mercedes 
is delivering on these emotions through sexy styling of 
their models. Polish people also have a very emotional 
approach to technology. 

We cannot park properly and need all these parking 
knick-knacks?
No, it’s not that. But we do see that there is a desire in 
Poland to have the latest and greatest technologies. 
Where this desire comes from? I don’t know; you are 
more likely to know this. But our market research 
tells us that it is so. And when it comes to automobiles 
Mercedes provides top technologies. Not only when it 
comes to engine systems but also in aspects of safe-
ty and comfort systems, such as autonomous driving 
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– the so called “connectivity”, connection 
of the car with the driver, not only during 
travelling, but also right before and after. 
There is no car on the market that will per-
form automatic parking - either parallel or 
perpendicular – through a smartphone. Or 
will automatically change lanes on a high-
way. The new E Class car is automatic in 
70-80%. Changing a lane on a highway, for 
example in Germany where there are no 
speed limits, the car has to “look” at a mir-
ror (obviously with the help of a system of 
cameras and sensors), to check, if the lane 
is in fact free, if there is no car coming from 
behind at the speed of 200km/h. These 
sensors have to really work in a flash and 
be fool proof – they have to ensure that the 
lane is free and estimate the speed of other 
vehicles. Autonomic driving is a great top-
ic of the nearest future. In a few years cars 
will come and return by themselves, so you 
will be able to basically drive somewhere to 
the Old Town in Gdansk where there are no 
parking spots and tell the car: “ok, go back 
and park in front of the house” or some-
where outside the city.

You are speaking about cars with great 
passion. How did it happen that an 
engineer became a CEO?
That’s a longer story. I’m an engineer, that 
is my background, but I have to admit - I did 
not focus on theoretical studies because 
cars were my passion. So whenever I had 
a free minute I was tinkering on cars, I was 
bending over cars, I was lying under cars. 
I have scars on my arms from lying under 
a car and welding, and the liquid was drip-
ping and burning through my clothes. 
When I  got to work on my first Mercedes 
that car impressed me a lot. I realized that 
the technology of that car, the level of en-
gineering, the level of craftsmanship, were 
much higher than in anything else. Because 
the Mercedes was so much more advanced 
and different from everything else that 
I have worked on, I decided I wanted to work 
for Mercedes. I got a true impression that 
this company produces the best cars in the 
world. It was in the middle of the 90s, a cri-
sis, and basically no hiring of new employ-
ees. But I was lucky to get hired on an intern-
ship. I worked in different departments, for 
example I was in Production in India, later 
in Research and Development. Afterwards 
I ended up in Product Development, in the 
product development section, working on 
project designs, which were to be intro-
duced in a few years. I worked for the new 
SLR generation. Can you imagine? Freshly 
from engineering school and working on the 
icon of Mercedes models? That was a great 

start. Later I worked in corporate strategy 
and then I became a product manager of the 
C Class model. 

You do not miss being a mechanic?
Actually, the nice thing is that I always have 
contact with cars. 

So there is a piece of you in this project.
Whenever people ask me how many chil-
dren I  have I  answer that I  have three – 
I have a son, Nicolas, who is 13 years old, 
a daughter, Laura, 11 years old, and the C 
Class generation W 204 which is around  9 
years old. So it’s 13, 11, and 9. These are my 
children. I worked on the C Class from start 
to finish, from the first brainstorming to the 
production of the very first model. When we 
were starting we had no idea how this car 
should look. We had to foresee the next few 
years, step into the 21st Century and look 
into the future. The core team was around 
10 people, who were responsible for the de-
velopment of this car.

You take a sheet of paper and a pencil, 
and...
When working on a new model you first lead 
market, trend and clients’ needs research. 
This was my role as the product manager. 
I was in constant contact with engineers and 
stylists. I believe that the C Class (W 204) 
was a big step in changing the brands image: 
from a  rather comfort-oriented brand to 
a brand that is emotionally stimulating and 
exiting. This was one of our main challeng-
es. The former C Class generation, W 203, 
was perceived as serious, conservative and 
a bit dull. The new one was to be younger 
and sporty. But we did not want to lose on 
the comfort aspect because, after all, we are 

Mercedes, right? At the same time we want-
ed to make the car sportier. And this is very 
difficult, because sportiness and comfort 
are at conflict of targets in vehicle engineer-
ing. We worked mainly on innovations that 
allowed us to keep the comfort and at the 
same time tune up the sport merits of the 
car. For example: an innovative vibration 
damping system.

Meaning?
One that is automatic and working on two 
levels: the inner damper is for the small 
shocks, it’s delicate and when the vibration 
becomes more intense the outer damper 
starts working and stabilizing the car. And 
this is just one example. Another one: tips for 
the stylists. And here comes the emotional 
part. The former generation of the C Class 
had, as we call them, peanut-shaped head-
lights. Remember them? When you look into 
the face of this car you realize that, espe-
cially in the cars before the year 2004, they 
look a little bit shy. And shyness is not a trait 
that is in the Mercedes’ DNA. Owning a Mer-
cedes you are sending a signal that you are 
a leader. From focus groups we have learned 
that this tint of shyness in the appearance of 
the former generation is not in line with the 
brand’s vision and not what customers actu-
ally want. We changed the headlights – the 
W 204 generation became a leader and was 
the biggest vehicle success in terms of car 
sales in the history of Mercedes until now.

So by changing the shy headlights you 
changed the brand… 
It’s not only the headlights. It’s a lot of things 
that had to be done. But this is something 
we can talk about next time. We still have 
plenty to offer. 
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TYLKO DWA RODZAJE SAMOCHODÓW WZBUDZAJĄ NAJWIĘCEJ EMOCJI. TE DUŻE, 
BO CZUJEMY SIĘ W NICH NIEPOKONANI. W TYCH SZYBKICH Z KOLEI CZUJEMY SIĘ 
SZCZĘŚLIWI. WYDAWAŁOBY SIĘ ZATEM, ŻE POŁĄCZENIE ROZMIARU Z OSIĄGAMI 
TO PRZEPIS NA SUKCES. NIKT JEDNAK NIE ODWAŻYŁ SIĘ NA TEN EKSPERYMENT. 
Z WYJĄTKIEM PORSCHE. EFEKT PRZESZEDŁ NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA.
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rzyszedł na świat w 2002 roku, ale nie miał łatwe-
go dzieciństwa. Wielbiciele marki wilkiem patrzyli 
na nowego przybysza. Owszem, urodą Cayenne 

czerpał całymi garściami ze stylistyki Porsche, ale roz-
miar XXL stał w sprzeczności z filozofią, wedle której 
powstawały najbardziej utytułowane samochody w dzie-
jach motoryzacji: małe, szybkie i po prostu piękne. Aż tu 
nagle kurtyna poszła w górę i oczom całego świata ukazał 
się duży i ciężki mięśniak. Nie, to się nie uda – złośliwi nie 
mieli złudzeń. A jednak Cayenne szybko zdobył sobie całe 
rzesze przyjaciół. Ameryka Północna zaprzedała mu swo-
ją duszę, a i w Europie ten model zrobił zawrotną karierę. 
W końcu akcje dużych samochodów zawsze były w cenie. 
A jeżeli oprócz komfortu podróżowania można mieć jesz-
cze prestiż, jakim niewątpliwie jest logo Porsche, to nie ma 
nad czym się zastanawiać. Zastanawiali się za to Niemcy. 
Konkretnie nad tym, jak można utrzeć nosa konkurencji. 
Nie można mieć wszystkiego – mówi stara prawda. „A wła-
śnie, że można” – postawili się inżynierowie ze Stuttgartu. 
To dzięki ich fantazji właśnie trzymam w dłoni kluczyk 
do przygody, którą zapomnieć równie trudno, co wizytę 
w Disneylandzie. Bo Disneyland tylko pozornie jest par-
kiem rozrywki dla dzieci. Wystarczy zostawić potomstwo 
w domu i przekroczyć bramy tego miejsca, aby się przeko-
nać, że największe atrakcje czekają tutaj właśnie na doro-
słych. Z Porsche Cayenne GTS jest dokładnie tak samo. 
Usportowiona odmiana ujrzała światło dzienne w 2008 
roku. Na odświeżenie GTS musiał poczekać aż do końca 
2014 roku. Jak daleko zaszły zmiany?

Już na sam widok odczuwa się dreszcze. Karmazyno-
wy kolor to lakier ze specjalnej palety producenta. Wart 
grzechu i zdecydowanie każdych pieniędzy. Do kompletu 
samochód otrzymał mroczne, 20-calowe felgi. Emocje są 
tak silne, że czuć, jak tworzą trąbę powietrzną nabierającą 
rozpędu po otworzeniu drzwi. Wnętrze w całości zostało 
wykonane z grafitowej alcantary. Czerwone przeszycia 
oraz pasy bezpieczeństwa ostrzegają: dzieciom wstęp 

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
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wzbroniony. Krwisto czerwony obrotomierz pośrodku 
wyraźnie komunikuje, że to jaskinia uciech tylko dla doro-
słych. Sportowe fotele łapią ciało w żelaznym uścisku, a ja 
oczyszczam głowę ze wszystkich zbędnych myśli i prze-
kręcam kluczyk. Rozpoczyna się prawdziwa symfonia 
w wykonaniu układu wydechowego, która z każdym moc-
niejszym naciśnięciem gazu przybiera na sile. Cayenne 
GTS jest głośny, a może być jeszcze głośniejszy za sprawą 
jednego, niepozornego przycisku zlokalizowanego na kon-
soli środkowej. Po jego naciśnięciu wiesz, że upłynie wiele 
lat, zanim po raz kolejny spotkasz samochód, który tak 
bardzo odmieni twoje życie choć na chwilę. Sprawcą tego 
zamieszania jest również benzynowy, podwójnie dołado-
wany silnik o pojemności 3,6 litra oraz mocy 440 KM. Wy-
starczy delikatnie oprzeć nogę na gazie, aby to stado koni 
zerwało się do galopu, a wtedy wskazówka prędkościomie-
rza sprintem zmierza coraz wyżej i wyżej, zaś układ wyde-
chowy swoim wrzaskiem wręcz rozrywa rzeczywistość. 
Jednak to, co zaskakuje najbardziej, to fakt, że mimo tych 
pokładów agresji samochód porusza się lekko niczym 
ważka. Prędkość rośnie, ale Cayenne GTS wciąż sprawia 
wrażenie, jakby unosił się 5 cm nad ziemią. Silny brutal, 
który jednocześnie porusza się z wdziękiem baletowego 
tancerza. Właśnie to połączenie sprawia, że ten samochód 
jest tak pociągający. Nie przestaje bawić, bo też nie zaczy-
na męczyć. Nie nudzi, bo jest idealny pod każdym wzglę-
dem. Kabina pasażerska jest wykonana tak gustownie, 
że człowiek ma ochotę tutaj zamieszkać. Nawet po całym 
dniu spędzonym za kierownicą ani przez chwilę nie mam 
ochoty zrobić sobie przerwy. Próbuję wysiadać, ale Cayen-
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ne GTS wcale mi tego nie ułatwia. Głębokie 
sportowe fotele tak jakby chciały mnie zatrzy-
mać na siłę. Wyrywam się z trudem wbrew 
własnej woli. Opuszczając Disneyland po 12 
godzinach też wciąż odczuwa się niedosyt. 

ENGLISH

NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS

There are only two types of cars that arouse a range 
of intense emotions. The big ones, because they let 
us feel invincible. And the fast ones, which let us feel 
happy. It would seem that a combination of size and 
performance is the key to success. However, nobody 
dared to try such an experiment. Except for Porsche. 
The effect exceeded all expectations.

It was born in 2002, but its childhood was not 
easy. The fans of the brand glowered at the 
newcomer. Indeed, Porsche style could be ob-
served in the beauty of Cayenne, but the XXL 
size of the car contradicted the philosophy, 
according to which the most titled cars in the 
history of automotive industry were small, 
fast and simply beautiful. And all of a sudden, 
the curtain was raised, and the whole world 
saw an athletic and muscular design. Haters 
were open about it – it could not go off well. 
Yet, Cayenne won the hearts of many people 
quite fast. North America sold its soul to it, 
and in Europe the model made a brilliant ca-
reer as well. Big cars have always been highly 
valued after all. And if besides the comfort 

mind of all unwanted thoughts and turn the 
key. A real symphony played by the exhaust 
system starts and grows stronger with every 
press of the accelerator. Cayenne GTS is 
loud, and it can get even louder thanks to one 
inconspicuous button located at the central 
console. When you press it, you immediately 
know that it will be a long, long time until you 
find a car which will change your life like that 
even for a while. And it is also due to 3.6-litre 
twin-turbo engine and 440 hp power. It is 
enough to put your foot gently on the acceler-
ator, to make the horses ride at a gallop. Then, 
the hand of the speedometer goes higher and 
higher, and the exhaust system tears the reali-
ty apart with its roar. However, what surprises 
the most is the fact that despite this bellig-
erence, the car moves gently and smoothly 
like a  dragonfly. The speed increases, but 
Cayenne GTS still seems to be floating 5 cm 
over the ground. A muscular athlete, moving 
gracefully like a ballet dancer. This combina-
tion makes the car so stunningly attractive. It 
still entertains, as it does not become tiring. 
It is not boring, because it is perfect in every 
respect. The interior design is so stylish that 
you do not want to get out. Even after the 
whole day at the wheel, I do not want to take 
a break. I try to get out, but Cayenne GTS does 
not make it easier. It feels as if the deep sporty 
seats wished to force me to stay. I break free 
against my will. Leaving Disneyland after 12 
hours, you still thirst for more. 

of travelling, one can have high prestige that 
Porsche logo undoubtedly enjoys as well, 
there is no point in hesitating. However, the 
German thought it over. In particular, they 
thought how to knock the competitor off its 
perch. The old saying goes: “You can't have 
your cake and eat it.” “Oh yes, you can,” en-
gineers from Stuttgart disagreed. Thanks to 
their imagination, I am now holding a key to 
adventure which is hard to forget like a trip 
to Disneyland. Because Disneyland only ap-
pears to be the amusement park for children. 
In reality, it is enough to leave your children at 
home and pass the gates of this unusual place 
to find out that the best attractions are in store 
for adults. It is exactly the same with Porsche 
Cayenne GTS. The new version with some ex-
tra sporty details was launched in 2008. Yet, 
GTS had to wait until the end of 2014 for its 
refreshment. Are the changes extensive?

Well, just seeing it sends shivers down 
your spine. It is absolutely gorgeous, with the 
crimson paint from a special colour palette, 
and priceless. What is more, the car was en-
riched with stylish dark 20 inch rims. A sud-
den rush of intense emotions comes over you 
right after you open the door. The interior is 
entirely covered in graphite alcantara. Red 
stitching and seat belts firmly warn: no chil-
dren. A bloody red tachometer in the middle 
clearly conveys the message that it is an earth-
ly paradise exclusively for adults. Sporty seats 
hold the body in a viselike grip, and I clear my 
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 stanie Kentucky stoi jak gdyby nigdy nic baza 
wojskowa Fort Knox. Znana jest głównie z tego, 
że na jej terenie władze USA utworzyły skład zło-

ta amerykańskiego banku federalnego. Skład ten owiany 
jest legendą. Podobno ma bardzo grube mury, a zabezpie-
czenia są po prostu nie do przejścia. Wyobraźcie sobie, 
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co by było, gdyby Fort Knox przenieść w środek jakiegoś 
miasta, na przykład Warszawy. Po jednej stronie ściany 
super zabezpieczenia i tajne dane, po drugiej życie pry-
watne, kawiarnie, przypadkowe spotkania na przystanku 
tramwajowym. Jedna i druga rzeczywistość nie wchodzi 
sobie w drogę i istnieje w idealnej symbiozie. A teraz wy-
obraźcie sobie jeszcze, że całą tę sytuację zmniejszamy do 
poziomu smartfona.

Jeden smartfon – mieszczące się w kieszeni urządzon-
ko o mocy obliczeniowej nieporównywalnie większej niż 
ta, którą mieli do dyspozycji załoganci Apollo 11, podzie-
lony na dwie części, które nie wchodzą sobie w drogę – 
prywatną i służbową. Prywatna jest absolutnie prywatna 
– można surfować po sieci, pływać po facebookowych 
i  twitterowych timelinach, oglądać zdjęcia jedzenia na 
Instagramie, przesyłać gorące zdjęcia przy pomocy Sna-
pchata. Po drugiej stronie wirtualnego muru znajduje się 
doskonale zabezpieczony zestaw danych i programów do 
pracy, przez które nie wyciekną twoje prywatne dane. 
Analogicznie, twoje firmowe informacje nie wyciekną 
przez twoje prywatne aplikacje. Jedno z drugim w pełnej 
symbiozie, ale oddzielone od siebie grubym wirtualnym 
murem Fortu Knox. Można? Można.

Nie wiem tego na pewno, ale mam wrażenie, że Sam-
sung KNOX nosi swoją nazwę nieprzypadkowo. To pro-
gram zabezpieczający dane firmowe na urządzeniach 
mobilnych, a w praktyce oddzielający zawodowe życie 

DANE 
BEZPIECZNE 
JAK ZŁOTO
ŻEBY ZABEZPIECZYĆ FIRMOWE DANE NA 
PRYWATNYM SMARTFONIE, WYSTARCZY 
ZAMIENIĆ GO W MOBILNĄ WERSJĘ FORTU KNOX. 
I NAPRAWDĘ JEST TO TAK PROSTE, JAK BRZMI.

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Jakub Milszewski
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został doceniony zarówno przez renomowa-
ną firmę Gartner, w której raporcie KNOX 
otrzymał najwięcej najwyższych ocen spo-
śród wszystkich platform bezpieczeństwa 
mobilnego, jak i przez Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych, który dopuścił do 
użytku w swoich sieciach urządzenia mobil-
ne wykorzystujące to rozwiązanie. Co jak co, 
ale to już chyba najlepsza możliwa rekomen-
dacja. Teraz pracownicy Fortu Knox stosują 
Samsung KNOX i wszystko wydaje się na swo-
im miejscu. 

ENGLISH 

DATA AS SAFE AS GOLD

The only thing to do to protect corporate data on 
a private smartphone is to turn the device into 
a mobile version of Fort Knox. And it is really as 
simple as it sounds.

In Kentucky state, there is a  military base – 
Fort Knox. It is mainly known for the gold re-
serves depository of American Federal Bank 
established by the US government. The deposi-
tory is shrouded in legend. It is believed to have 
thick massive walls and impenetrable protec-
tion systems. Imagine Fort Knox to be locat-
ed in the middle of a city, e.g. Warsaw. A wall 
separating advanced protection systems and 
secret data from the everyday life, cafés, and 
accidental meetings at the bus stops. Two dif-
ferent lives, never crossing, existing in a per-
fect symbiosis. And now imagine the solution 
applied at the level of a smartphone.

One smartphone, a device that fits in your 
pocket, with performance incomparably 
higher than the one in Apollo 11, divided into 
two containers, which operate separately – 
a private one and a business one. The private 
one is absolutely private – you can surf the 
Web, go through Facebook and Twitter time-
lines, browse pictures of food on Instagram, 
send hot pictures via Snapchat. And on the 
other side of the virtual wall, there is a se-
cured set of business data and applications 
that will not leak your private data. Similarly, 
your private applications will not leak your 
business data. They exist in a perfect symbio-
sis, but are separated by a thick virtual wall of 
Fort Knox. Possible? Possible.

I do not know for sure, but it seems to me 
that the name of Samsung KNOX is not ac-
cidental. It is a solution protecting business 
data on mobile devices, which in practice 
separates the business life from the private 
one on your phone. KNOX uses ciphered en-
vironment separated from the system, where 
we can store data from authorised applica-
tions – and we can authorise almost every-
thing, from business applications to mail, 
contacts, and organiser apps. Thus, they are 

telefonu od jego życia prywatnego. KNOX 
wykorzystuje wydzielone z zasobów syste-
mowych szyfrowane środowisko, w którym 
przechowuje dane zatwierdzonych aplikacji 
– a możemy zatwierdzić praktycznie wszyst-
ko, od programów biznesowych, przez pocz-
tę, kontakty czy kalendarz. W ten sposób są 
one zabezpieczone przed złośliwym oprogra-
mowaniem i próbami wyłudzenia tajnych in-
formacji. Z uwagi na to, że do KNOX trzeba się 
zalogować (bez strachu – wystarczy kliknąć 
ikonkę i wpisać login i hasło), program przy-
da się także tym, którzy obawiają się o swoje 
dane w przypadku kradzieży lub zgubienia 
telefonu czy tabletu. 

No dobra, ale czy to naprawdę potrzebne? 
Owszem. Jesteśmy coraz bardziej mobilni 
również w biznesie, coraz więcej czasu spę-
dzamy w podróży, coraz więcej interesów za-
łatwiamy przez smartfony, które mają właści-
wie wszystkie możliwości porządnego biura, 
a nawet więcej. Postawmy sprawę jasno – bez 
smartfonu nie da się już prowadzić biznesu. 
Chcemy jednak również być w  łączności 
z  najbliższymi, używać naszych smartfo-
nów po prostu do rozrywki, załatwiania pry-
watnych spraw i zabijania czasu. Posiadanie 
dwóch telefonów – jednego służbowego i dru-
giego prywatnego – na dłuższą metę okazało 
się mało praktyczne. Dlatego też wiele firm 
postanowiło wdrożyć politykę BYOD (Bring 
Your Own Device), czyli wymagania od pra-
cowników firmy, by ci sami przynosili urzą-
dzenia, które chcą wykorzystywać w celach 
służbowych. To z kolei grozi pomieszaniem 
obu zastosowań. I tutaj w sukurs przychodzi 
KNOX, który sprawi, że firmowi zarządcy 
będą mieli dostęp do firmowych aplikacji 
w telefonie, ale nie będą mogli ruszać tych 
prywatnych. Innymi słowy – nasze prywatne 
dane będą chronione przed pracodawcą, fir-
mowe zaś przed wyciekiem poprzez prywat-
ne aplikacje. Takie rozwiązanie może okazać 
się istotne już od 2018 roku – wtedy bowiem 
wchodzą w życie nowe unijne przepisy do-
tyczące ochrony danych osobowych przez 
firmy, na mocy których przedsiębiorstwa 
nie będą mogły rozpowszechniać danych 
osobowych pracowników i klientów bez ich 
potwierdzonej zgody. Nakładanie kar za ten 
proceder (do 4% rocznego globalnego obro-
tu, sięgającego maksymalnie 20 milionów 
euro!) ma też zmusić firmy do przykładania 
większej uwagi do niekontrolowanego wy-
cieku danych, czyli właśnie do lepszego ich 
zabezpieczania. I tutaj z pomocą przychodzi 
Samsung KNOX.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego po-
równanie KNOX z Fortem Knox jest zasadne. 
Samsung KNOX 2.6 jest systemem bezpie-
czeństwa klasy militarnej. Oferowany przez 
niego najwyższy poziom bezpieczeństwa 

protected against malware and spyware. And 
because of the fact that you need to log in to 
KNOX (do not worry – the only thing to do is 
to click on an icon and enter your user name 
and password) the solution will be of use to 
those who would like their data to be protect-
ed in case they had their phone or tablet sto-
len or lost. 

Fine, but is it really necessary? Yes, in-
deed, it is. We are more and more mobile in 
business as well, we tend to spend more and 
more time in travel, and settle business mat-
ters via smartphones, which perform almost 
all functions of a well-equipped office and 
even more. Let us be honest – you cannot 
do business without a smartphone. But we 
also want to be in touch with our family and 
friends, we want to use our smartphones to 
entertain ourselves, to settle private mat-
ters, and kill time. Having two phones – 
a  company phone and a  private one – has 
turned out to be impractical in the long run. 
That is why more and more companies de-
cided to implement BYOD policy (Bring 
Your Own Device), namely to require em-
ployees to use their own devices for business 
matters. That in turn may lead to mixing up 
both types of use. And that is where KNOX 
appears. It will provide company managers 
with access to business applications on the 
phone, protecting our private applications 
at the same time. In other words – our pri-
vate data will not be accessible to our em-
ployer, and our private applications will not 
leak the protected business data. It may 
become a  matter of key importance from 
2018 – then, new EU regulations concern-
ing personal data protection will come into 
force – the companies will not be allowed to 
disseminate personal data of their employ-
ees and clients without their confirmed con-
sent. Fines imposed on companies for such 
actions (up to 4% of annual global turnover, 
up to EUR 20 million!) are supposed to make 
the companies attach greater importance to 
uncontrolled data leaks, i.e. to make them 
secure data more rigorously. And, again, 
this is where KNOX appears.

This is another reason to compare KNOX 
with Fort Knox. Samsung KNOX 2.6. is a se-
curity system of a military class. The highest 
level of protection offered by the device has 
been appreciated both by Gartner, a reputa-
ble company, which gave KNOX the highest 
scores of all mobile security platforms, as 
well as by the United States Department of 
Defense, which approved of the use of the 
solution in mobile devices in its networks. 
Well, after all, this is the best recommen-
dation possible. Now the employees of Fort 
Knox use Samsung KNOX, and everything 
seems to be in the right place. 
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iele jest teorii na temat tego, które ryby są 
z Bałtyku. Co do śledzia nie powinniśmy mieć 
żadnych wątpliwości. Najpyszniejsze okazy tej 

swojskiej ryby to natomiast matiasy, czyli młodziutkie 
śledzie, które występują w Morzu Północnym. Są tłust-
sze, przez co mają delikatniejszy smak. Sezon na ich po-
łów przypada na okres między majem a czerwcem. A już 
tradycyjne, bałtyckie śledzie poławiane są cały rok. 
I jedne, i drugie na Kaszubach podawane są w oleju z ce-
bulką lub w śmietanie z ziemniakami w mundurkach. 
Takie znajdziemy w  restauracji regionalnej Velevetka 
w gdańskim Głównym Mieście. Natomiast szef kuchni 
sopockiej restauracji Bulaj poleca matiasy w lekkim to-
warzystwie marchewki i szparagów.

W Jeśli szukamy świeżo złowionej ryby, zwracajmy uwa-
gę na turboty. Te smakowite ryby poławiane są z naszych 
wód od końca czerwca do sierpnia. W Zafishowanych, 
nowym punkcie na rybnej mapie Trójmiasta, zjemy sma-
żony filet z turbota na sosie lubczykowym ze szparagami 
i ziemniakami maślanymi. W Metamorfozie zjemy go za to 
z groszkiem i rokietą siewną.

W tym samym czasie co turbot, czyli przez całe lato, po-
ławiane są też flądry, których spokojnie można wyszukiwać 
w menu restauracji naszych wakacyjnych miejscowości.

Kolejną rybą, która występuje w Bałtyku, jest sandacz. 
Ten zacny gatunek okoniowatych wpływa do morza z wód 
słodkowodnych i żyje w przybrzeżnych wodach, a więc 
także w Zatoce Gdańskiej. W Bulaju skosztujecie go w no-

ZDJĘCIA pomorskie.prestige.eu

PRZYJEŻDŻAJĄCYCH NAD POLSKIE MORZE KUSZĄ SZYLDY 
SMAŻALNI I RESTAURACJI. NIE WSZYSTKIE RYBY SĄ „PROSTO 
Z MORZA”, NIE WSZYSTKIE Z SAMEGO BAŁTYKU. TO NIE 
ZNACZY, ŻE TE INNE SĄ GORSZE. ALE ZANIM ZREZYGNUJEMY 
Z RYBY I ZAMÓWIMY PIZZĘ, WARTO TROCHĘ ROZEZNAĆ 
SIĘ W TEMACIE, BY SPRÓBOWAĆ TYCH NAJLEPSZYCH 
GATUNKÓW I WEJŚĆ DO SPRAWDZONYCH MIEJSC.

(MINI)PRZEWODNIK 
PO RYBACH BAŁTYCKICH
I NIE TYLKO

WARTO ZAJRZEĆ DO:
Velevetka, Gdańsk / www.velevetka.pl
Zafishowani, Gdańsk / www.zafishowani.pl
Kubicki, Gdańsk / www.restauracjakubicki.pl
Metamorfoza, Gdańsk / www.restauracjametamorfoza.pl
Bulaj, Sopot / www.bulaj.pl
Polskie Smaki, Hotel Sheraton Sopot / 
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary
Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia / www.krewiwoda.pl
Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata / 
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala
Czarny Kos, Borkowo koło Żukowa / www.czarnykos.pl
Pałac Poraj, Poraj koło Łeby / www.palacporaj.pl

KONSULTACJA MERYTORYCZNA Morski Instytut 
Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy



Another fish that occurs in the Baltic Sea 
is sander. This member of the Percidae fam-
ily comes to the sea from freshwaters and 
inhabits coastal waters, such as e.g. Gdańsk 
Bay. Bulaj serves it in a modern version with 
'kaszotto' [a dish similar to risotto, but made 
with buckwheat instead of rice], whereas 
Velevetka will delight you with its version of 
sander with Kashubian garnish.

Cod are one of the most valued fishes, 
which also occur in Polish fisheries. There are 
two stocks of cod – eastern and western. "The 
most important for the Polish fishery is the 
eastern stock, from which we catch cod from 
the beginning of July to the end of August," 
Zbigniew Karnicki says, PhD, National Ma-
rine Fisheries Research Institute in Gdynia. 
"But in Poland, Atlantic cod occur quite often 
as well," he adds.

Among the fishes of the Baltic Sea, there 
are also sprats and sea trout, often underesti-
mated. The latter can be found in the menu of 
the restaurant Wave in Sheraton Sopot Hotel. 
Trout is served there as a refined appetizer, 
smoked with sweet cherries and apples, as 
well as rillettes with saffron aglio olio, fennels 
in oranges, and olive and salicornia tapenade. 
Possible? Possible.

There are also other fishes that occur in 
the Baltic Sea. For example, mackerel. "90% 
of mackerel come from the North Sea or the 
Atlantic," Zbigniew Karnicki says. Similar-
ly to salmon which sometimes occur in the 
Baltic Sea. Fishes from other seas should not 
be regarded as worse. For instance, in Krew 
i Woda, a restaurant in Gdynia, one can have 
mainly fishes from the North Sea – the coasts 
of the Netherlands or Scotland. These are ab-
solutely fresh and uncontaminated fishes and 
seafood. If you want to know where a particu-
lar fish comes from, ask your waiter.

And remember that Pomerania is not all 
about sea fishes. There is also a wide range 
of freshwater fishes, including roach, which 
occur in the Kashubian Lake District. Some 
of them come from fish cultures, so we do not 
need to worry about their over-exploitation.  

czy Atlantyku. – mówi dr Zbigniew Karnicki. 
Podobnie łosoś, rzadko, ale pojawia się w wer-
sji bałtyckiej. Ryba z innego morza nie musi 
być gorsza. Przykładowo w gdyńskiej restau-
racji Krew i Woda można dostać głównie oka-
zy z Morza Północnego – wybrzeży Holandii 
czy Szkocji. To stuprocentowo świeże i nie-
zanieczyszczone ryby i owoce morza. O to, 
skąd dokładnie pochodzi dana ryba, najlepiej 
spytać kelnera.

Na koniec pamiętajmy, że Pomorze to nie 
tylko ryby morskie. To też bogata paleta ryb 
słodkowodnych, występujących na Pojezie-
rzu Kaszubskim. Wśród nich znakomita płot-
ka. Niektóre z nich pozyskiwane są ze specjal-
nych hodowli, dlatego nie musimy obawiać 
się o to, czy przypadkiem nie są nadmiernie 
eksploatowane.  

ENGLISH

A SMALL GUIDE TO THE FISHES OF THE 
BALTIC SEA AND MORE

Tourists spending their holidays at the seaside in 
Poland are beckoned by signboards of fried fish 
stands and restaurants. Not all fishes come 'right 
from the sea', not all from the Baltic Sea. It does 
not mean they are of worse quality or taste. But 
before you decide against fish and order a pizza, 
spare a while to learn more about the topic to have 
a chance to taste the best fish species and visit 
recommended places.

There are a number of speculations about 
what species of fishes live in the Baltic Sea. 
There is no question that one of them is 
herring. The most delicious specimens of 
this familiar fish are matjes herring, that is 
young herring that occur in the North Sea. 
As they are more oily, their taste is milder. 
They are caught between May and June. 
Whereas Baltic herring, traditionally, are 
fished throughout the year. In Kashubia, 
they are both served in oil with onions or in 
cream with jacket potatoes. Such dishes are 
offered by a regional restaurant Velevetka in 
the Old Town in Gdańsk. Moreover, the chef 
of Bulaj, a restaurant in Sopot, recommends 
matjes herring served with carrots and as-
paragus.

As regards freshly caught fish, try turbot. 
These delicious fish are caught from the end 
of June to August. In Zafishowani, another 
must-visit fish restaurant in the Tricity, we 
can have a  fried turbot fillet with lovage 
sauce, asparagus and butter potatoes. In 
Metamorfoza it is served with peas and sal-
ad rocket.

In the turbot fishing season, that is through-
out the summer, also flounder are fished – they 
can be found in restaurant menus in seaside 
towns and cities.

( M I N I ) P R Z E W O D N I K  P O  R Y B A C H  B A Ł T Y C K I C H  I  N I E  T Y L K O

RECOMMENDED RESTAURANTS:
Velevetka, Gdańsk / www.velevetka.pl
Zafishowani, Gdańsk / www.zafishowani.pl
Kubicki, Gdańsk / www.restauracjakubicki.pl
Metamorfoza, Gdańsk / 
www.restauracjametamorfoza.pl
Bulaj, Sopot / www.bulaj.pl
Polskie Smaki, Sheraton Sopot Hotel / 
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary
Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia / 
www.krewiwoda.pl
Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata / 
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala
Czarny Kos, Borkowo near Żukowo / www.czarnykos.pl
Pałac Poraj, Poraj near Łeba / www.palacporaj.pl

go – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Gdyni. – Ale w Polsce często występuje też 
dorsz atlantycki – dodaje.

Wśród ryb bałtyckich znajdują się też czę-
sto niedoceniane szproty i trocie. Te ostatnie 
można znaleźć w formie wykwintnej zakąski, 
podwędzanej z dymem czereśni i jabłoni i pa-
sty rillettes w towarzystwie szafranowego aglio 
olio, kopru włoskiego w pomarańczach, tapena-
dy z oliwek i solirodu – wszystko to w restauracji 
Wave w sopockim Sheratonie. Można? Można.

Są jeszcze inne ryby, które zdarza się 
spotkać w Bałtyku. To na przykład makrela. 
– 90% makreli pochodzi z Morza Północnego 

woczesnej wersji z kaszotto i sosem holender-
skim, a w gdańskiej Velevetce w tradycyjnym, 
kaszubskim przybraniu.

Dorsz to jedna z najwyżej cenionych ryb, 
która także występuje na terenie polskich 
łowisk. – Są dwa stada dorsza: wschodnie 
i zachodnie. Dla polskiego rybołówstwa naj-
ważniejsze jest stado wschodnie, z którego 
my eksploatujemy dorsza, to jest od początku 
lipca do końca sierpnia – mówi dr Zbigniew 
Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackie-
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MUCHA W ZUPIE

K U C H N I A  /  C U I S I N E

CZŁOWIEK 
ZŁOTA RYBKA

TEKST Kamil Sadkowski ZDJĘCIA Jakub Milszewski

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.



Najbardziej ekstremalne doświadczenie w branży 
gastronomicznej?
Jestem tutaj człowiekiem-złotą rybką – pewne rzeczy się 
dzieją, ale ja już następnego dnia o nich nie pamiętam. 
Przypomina mi się jedna sytuacja. Jesteśmy otwarci, więc 
nie mamy luksusu, że nic się nie dzieje. Nie ma takiej szan-
sy, że kucharz po śniadaniach wchodzi, robi sobie mise en 
place i ma komfort, że palniki są jego, że nikt inny mu nie 
będzie przeszkadzał. Była zatem tabaka po śniadaniach – 
jeden kucharz zapił i nie przyszedł do pracy, byliśmy mega 
w plecy z całą produkcją. Jeszcze nie otworzyliśmy stano-
wisk, a już wpadały pierwsze bony. I nagle zaczął się palić 
piec. Ostatnio ktoś wspominał tę sytuację – z pieca bucha 
ogień na pół metra, a ja jak gdyby nigdy nic przychodzę, 
zasypuję solą, idę dalej do pracy. Normalka.

Jak twoje ego?
Nie mamy tyle czasu (śmiech). Z jednej strony jestem moc-
no niedowartościowaną osobą, stąd często mam poczucie, 
że mogę zrobić więcej, lepiej, bardziej. Ciężko mi sobie od-
puścić. Z drugiej strony tym samym swoje ego dokarmiam.

Taka kulinarna schizofrenia? Dwie osoby w jednym 
ciele?
Na pewno moja osobowość prywatna bardzo się różni od 
zawodowej.

A z którą teraz rozmawiamy?
Chyba bardziej prywatną, ale z tyłu głowy mam jeszcze 
kuchnię. To nasze miejsce tworzy grupa znajomych więc 
wiem, że ludzie mnie w pracy nie poznają, bo jestem trochę 
nieznośna. Ale zawsze chciałoby się, żeby było jak najlepiej, 
jak najbliżej perfekcji, a jest przecież czynnik ludzki.

Mówisz, że jesteś nieznośna, czyli jesteś w kuchni 
despotką?
Nie, nie wyzywam ludzi od idiotów, nie rzucam mięsem. 
Jestem bardziej taką zrzędzącą ciotką. Chodzę, czepiam 
się, czemu to tak, a tamto ile razy... Mam też problem 
z chwaleniem.

Czyli to nie jest tak, że ty – drobna blondynka – 
wpadasz na kuchnię, a wszyscy faceci stają na baczność 
bo się ciebie boją?
Nie, kiedyś się chyba bardziej bali. Jakiś czas temu nawet 
zrezygnowałam z pozycji szefa kuchni. Dojechałam się 
mocno w zeszłym sezonie, bo martwiłam się bardziej 
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OLGA BORKOWSKA – sama o sobie twierdzi, że jest nowi-
cjuszką, ale zebrane doświadczenia pozwalają jej zacząć 
z wysokiego „C”. Karmi w samym centrum Gdyni bez za-
dęcia, za to na luzie, z głową i talentem. Szefuje kuch-
ni w jednym z popularniejszych ostatnimi czasy miejsc 
w Trójmieście.

Jak trafiłaś do branży gastronomicznej? Jaki był 
początek twojej historii?
Chciałam dostać posadę we francuskich Alpach po to, 
żeby w wolnym czasie móc sobie jeździć na snowboar-
dzie. Okazało się, że najłatwiej będzie otrzymać pracę 
przez zrobienie tygodniowego kursu, który przygotowy-
wał do gotowania w domkach do szesnastu osób, do któ-
rych goście przyjeżdżają na tygodniowy turnus. Działa 
to troszeczkę jak hotel, ale jest zupełnie inna jest relacja 
między hostem i kucharzem, a gośćmi. Moimi obowiąz-
kami było ugotowanie śniadania rano, przygotowanie 
afternoon tea dla gości i trzy- lub czterodaniowej kolacji. 
Ukończyłam taki kurs i od razu dostałam pracę w Cha-
monix. A przy okazji jeździłam sobie na desce. Później 
przepracowałam ponad dwa miesiące w restauracji w Bri-
ghton. Przyszłam do restauracji, powiedziałam, że nic 
nie potrafię, ale chciałabym zobaczyć jak to wygląda. Po 
dwóch tygodniach wskoczyłam na sekcję, potem znów 
wyjechałam na pół sezonu, bo nie wytrzymywałam an-
gielskich warunków pogodowych. Wróciłam do Polski, bo 
zmusiła mnie do tego sytuacja rodzinna. Zupełnie z przy-
padku przeszłam przez restaurację Sztuczka. Szukałam 
jakiejkolwiek pracy na szybko. Myślałam, że obejmę sta-
nowisko kelnerki, ale okazało się, że ich nie potrzebują. 
Pomyślałam, że skoro już zaczęłam gotować może warto 
to kontynuować. Dostałam się na darmowy miesięczny 
staż. Potem umówiliśmy się, że jak będą chcieli to mnie 
zatrzymają, a jeśli nie to i tak pożegnam się wzbogacona 
o nowe doświadczenia. Zaprosili mnie do stałej współpra-
cy. Zostałam w Sztuczce na dwa lata. To główny, najważ-
niejszy punkt w mojej karierze. Rafał Wałęsa ma specy-
ficzny charakter i jest bardzo pojętny. Pozostawiał nam 
bardzo dużą przestrzeń. Nie ograniczał mnie, ale wspierał 
w rozwoju. Zostawałam po pracy, sprawdzałam sobie ja-
kieś nowe przepisy, co tydzień przybiegałam z karteczką 
z zaplanowanymi nowymi lunchami na cały tydzień, żeby 
obgadać je z szefem. Potem jeszcze przez chwilę byłam 
w Pałacu Ciekocinko. Teraz jestem tutaj. Tak naprawdę 
jestem nowicjuszką.

Czy jest jakiś produkt, którego nigdy nie wzięłabyś 
do ust?
Nie. Ciekawość jest tym, co ciągnie mnie w kierunku 
gotowania. To niekończące się morze możliwości. Nie 
ma takiego produktu, chyba że związane byłoby z nim 
cierpienie. Nie chciałabym zatem jeść psa, który był ka-
towany, żeby mięso było delikatniejsze i bardziej kruche. 
Nie zjadłabym tego z etycznych powodów, a nie dlatego, 
że mnie obrzydza. Jadłam świnkę morską – trochę prze-
suszony kurczak. Dla mnie jest absurdem, że mamy tak 
mocno w głowach zaszczepiony podział między zwierzę-
tami domowymi a zwierzętami hodowlanymi. Nie wiem 
jaka jest różnica między psem a cielakiem. Jeżeli ktokol-
wiek kiedykolwiek spędził trochę czasu z cielakiem to też 
pewnie się zastanawia.

C I EK AWO Ś Ć J E ST 
T Y M, C O C I ĄGN I E 
M N I E W K I ERU N K U 
G O T OWA N I A . T O 
N I EKOŃCZ ĄC E SI Ę 
MOR Z E MOŻ L I WO Ś C I. 



o swoich podopiecznych niż o siebie, więc 
pracowałam po 18 godzin, brałam na siebie 
cały stres. I coś nagle pękło, pochłonęła mnie 
czarna otchłań. Wówczas wepchnęłam na 
swoją pozycję swojego zastępcę.

Istnieje przyjaźń w branży gastronomicznej?
Może nie przyjaźń – słowo „braterstwo” bar-
dziej mi tu pasuje. Łączy nas zrozumienie 
dla siebie – wiedziemy podobny tryb życia, 
zmagamy się z podobnymi problemami, po-
dobne rzeczy są dla nas istotne. Wspieramy 
się poprzez wymianę jakichś doświadczeń. 
Pokrzepiające jest, że u kogoś innego też coś 
się spier***iło (śmiech). Wspieramy się jako 
sąsiedzi. Nie traktujemy sąsiadów jako kon-
kurencji. Raczej stwierdzamy, że możemy 
zrobić fajną uliczkę, zaułek gastronomicz-
ny, robić wspólnie projekty. Choć oczywiście 
nie wszyscy idą w tym samym kierunku.

Przewodniki i gwiazdki to cel każdego 
kucharza, czy jedna wielka ściema?
Dla mnie to nie jest cel. Idę w troszeczkę in-
nym kierunku. Jedzenie jest przyjemnością, 
czyli pewnego rodzaju rozrywką, ale dla mnie 
poza tym najważniejsze jest to, że jedzenie 
jest też wartością, która odżywia organizm 
i potrafi go leczyć. Chcę pójść w tym kierun-
ku, żeby to, co było na talerzu było jak naj-
zdrowsze dla moich gości.

Gdyby pojawiła się jakaś szansa na 
gwiazdkę dla ciebie to jakbyś się czuła?
Jasne, że by mnie to jarało.

Nie bałabyś się presji?
Jeśli już dostajesz gwiazdkę to znaczy, że 
wskoczyłeś na ten level i zniosłeś presję.

Ale musisz tę gwiazdkę utrzymać!
Nie musisz. Nikt ci nie każe.

there was an entirely different relationship 
between the host, the cook and the guests. 
I was responsible for making breakfast in 
the morning, afternoon tea for the guests 
and a three or four course dinner. I finished 
such a  course and immediately got a  po-
sition in Chamonix. And on the side I did 
snowboarding. Later I worked for more than 
two months in a  restaurant in Brighton. 
I walked into the restaurant, said that I know 
nothing but I would like to see how it should 
be done. After two weeks I got upgraded to 
a section, but then I left again for half a sea-
son because I could not deal with the British 
weather. I came back to Poland due to fami-
ly issues. Entirely by chance I went through 
the Sztuczka Restaurant. I  was searching 
for a random job, pressed for time. I expect-
ed to be a  waitress, but it turned out that 
they did not need one. I thought that since 
I  have already started cooking it might 
be a good idea to continue. I got hired for 
a month long, unpaid internship. We later 
made an agreement that if they liked me, 
they would keep me. If not, then I  would 
walk away with a new experience. They in-
vited me stay in a permanent cooperation. 
I stayed in Sztuczka for two years. This is the 
main, most important point in my career. 
Rafał Wałęsa has a specific personality and 
he is very bright. He gave us a lot of space. He 
did not limit me, but encouraged me in my 
development. I was staying after work, look-
ing up some new recipes, every week I came 
running with notes on a  new lunch plan 
for the whole week, so that I could discuss 
it with the chef. Later I was working at the 
Ciekocinko Palace for a bit. Now I am here. 
Frankly, I am a novice.

Is there something that you would never 
swallow?
No. Curiosity is what draws me to cooking. It is 
a limitless sea of possibilities. There is no such 
product, unless it would require suffering. 
I would not want to try a dog, which was beat-
en for the meat to become more delicate and 
tender. I would not eat that because of ethics, 
not because it grosses me out. I tried a guinea 
pig once – like chicken, just a bit more dry. For 
me it is absurd that in our heads we are so set 
on separating home and livestock animals. 
I have no idea what is the difference between 
a dog and a calf. Someone, who has spent a bit 
of time with a calf is probably also wondering 
about this.

What is your most extreme experience in 
gastronomy?
I  am a  bit like a  person-goldfish – some 
things are taking place, but next day I can-
not remember them. One situation comes 
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I DĘ  W   T RO S Z E C Z K Ę  I N N Y M 
K I E RU N K U.  J E DZ E N I E  J E S T 
PR Z YJ E M NO Ś C I Ą ,  C Z Y L I 
PEW N E G O  RODZ A J U  ROZ RY W K Ą , 
A L E  DL A  M N I E  P OZ A  T Y M 
N A J WA Ż N I E J S Z E  J E S T  T O,  Ż E 
J E DZ E N I E  J E S T  T E Ż  WA RT O Ś C I Ą , 
KT ÓR A  ODŻ Y W I A  ORG A N I Z M 
I   P O T R A F I  G O  L E C Z YĆ. 
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Czyli nie ma takiej presji?
Nie ma. Sami sobie tworzymy presję. Ale wy-
daje mi się, że taka sytuacja byłaby dla mnie 
niemożliwa. Nie lubię rutyny, więc robienie 
wszystkiego tak samo, od linijki, jest dla mnie 
męczarnią. Dla mnie najistotniejszy na tale-
rzu jest smak. Produkty są różne. To nie jest 
fabryka, to nie są komputery. To jest czynnik 
ludzki. To ludzie opiekują się tą zwierzyną 
i  warzywami, czasami inaczej przygrzeje 
słońce. Marchewka nigdy nie smakuje tak 
samo, więc smak może się różnić, ale ważne, 
żeby wciąż było dobre. 

ENGLISH

GOLDFISH PERSON

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

OLGA BORKOWSKA – says that she is a novice, 
but gathered experience allows her to start from 
a high C. She is feeding others in the very heart 
of Gdynia, without stiffness, but chilled; with 
a good head on her shoulders and talent. She is 
a head chef in one of the recently most popular 
places in Tricity.

How did you end up in gastronomy? What 
was the beginning of your story?
I wanted to get a job in French Alps so that 
I could do snowboarding in my free time. It 
turned out that the easiest way to do that is 
to finish a week long course. It was prepar-
ing you to cook in cabins for up to sixteen 
people, to which people came for week 
long holiday. It worked a bit like a hotel, but 



to mind. We are open, so we do not have the luxury of 
doing nothing. There is no chance that a cook leaves af-
ter breakfast, makes mise en place, has the comfort of 
owning his stove and knows, that no one will bother him. 
So we were a mess at breakfast – one cook got drunk and 
never showed up at work, we were far behind with the 
whole production. We have not even opened our stations 
when first orders came. And out of the blue the stove got 
on fire. Recently someone was looking back on this sit-
uation – there is a half a meter high wall of fire on the 
stove and I simply come up, pour salt over it and get back 
to work. No biggie.

How is your ego?
We do not have that much time (laughs). On the one 
hand, I am an undervalued person, therefore I have this 
feeling that I can do more, better, stronger. It is hard for 
me to let loose. On the other hand I am feeding my ego 
with the same thing.

A type of culinary schizophrenia? Two people in one 
body?
Definitely my private personality is very different from 
my professional one.

And with which are we talking now?
Probably more with the private one, but I still have the 
kitchen in the back of my mind. This place is made by 
a group of friends, so I know that people do not recog-
nize me at work because I tend to be a bit unbearable. 
But this is due to the fact that I always want to make ev-
erything as well as possible, be as close to perfection as 
I can, but of course we are just people.

You say that you are unbearable, so are you a tyrant 
in the kitchen?
No, I do not call people names, I do not curse. I am more 
like a nagging aunt. I go around and nit-pick, why is this, 
why is that… I also have a problem with praising others.

So do you, a petite blond, enter the kitchen and all 
men stand straight because they are scared of you?
No, I think they used to fear me more. Some time ago 
I even gave up the position of the kitchen’s head chef. 
I was killing myself last season because I was worrying 
more about my colleagues than about myself, so I was 
working for eighteen hours straight, putting all the 
stress onto my back. And then something broke, I fell 
into a black hole. Then I pushed my substitute onto my 
position.

Is there place for friendship in gastronomy?
Maybe not friendship – “brotherhood” is a better fitting 
word.  We are connected by mutual understanding of each 
other. We lead similar lifestyles, we face similar problems, 
similar things are important to us. We support each oth-
er through exchanging experiences. It is refreshing that 
someone else also f*upped (laughs). We support each 
other as neighbours. We do not treat neighbours as compe-
tition. On the contrary, we think that we can create a fun 
street, a corner of gastronomy, create shared projects. But 
of course not everyone follows this path.

Guides and stars are a goal for every chef, or is this 
a big myth?
It is not a goal for me. I am taking a bit of a different ap-
proach. Food brings pleasure, therefore it is a type of enter-
tainment, but for me the most important thing is that food 
is also valuable because it nourishes and cures the body. 
I want to take the path, on which the food that I will feed to 
my guests will be most healthy.

If there was a chance for a star, what would you feel?
It is obvious that I would be over the moon.

Would you not be scared of the pressure?
If you are already getting a star then it means that you got 
on this level and you can take the pressure.

But you have to keep that star!
You do not. No one will force you.

So there is no such pressure?
No. We make the pressure ourselves. But I  think that 
it would be impossible for me to be in such a situation. 
I do not like routine and so doing everything in the same 
way, in a frame, is like torture. For me the most important 
thing on the plate is taste. Products can be different. It is 
not a factory, there are no computers. There are people. It 
is people, who take care of animals and crops. Sometimes 
the sun shines differently. A carrot never tastes exactly the 
same, so the taste can change, but what is important is that 
it still tastes good.  

C Z Ł O W I E K  Z Ł O T A  R Y B K A
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MACKI 
OPADAJĄ
ZASŁYSZAŁEM KIEDYŚ, 
JAK W ROZMOWIE 
DWÓCH MŁODYCH LUDZI 
STWIERDZAŁO FAKT 
IRYTACJI POPRZEZ 
STWIERDZENIE, ŻE 
IM MACKI OPADAJĄ. 
SKOJARZENIA W NARODZIE 
MAMY WĄSKIE, DLA 
WIĘKSZOŚCI OŚMIORNICA 
I OŚMIORNICZKI TO 
SYNONIM LUKSUSU 
I POGARDY DLA 
WŁADZY. NIKT JEDNAK 
NIE ZASTANOWIŁ 
SIĘ , NIE POWIEDZIAŁ 
„PRZEPRASZAM” ZA 
FAKT, ŻE ŻENUJĄCY 
SPEKTAKL KELNERÓW 
KTÓRZY POMYLILI ROBOTĘ 
ZE STUDIEM NAGRAŃ 
POŁOŻYŁ KOMUŚ BIZNES. 
DLATEGO ZOSTANĘ 
PRZY OŚMIORNICY.

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

ocham jej smak. Znam kilka pro-
stych sztuczek, aby mięso miało ra-
sowy smak i w ustach nie przypomi-

nało gumy do żucia.
Japończycy gotują ją w naparze z zielo-

nej herbaty, w basenie Morza Śródziemnego 
rdzenni mieszkańcy przed gotowaniem ła-
pią ją za głowę i walą o skalne kamienie. Cel 
jeden: aby mięso było delikatniejsze. A jak 
wiadomo cel uświęca środki. W naszych re-
aliach najprostszym rozwiązaniem jest za-
mrożenie na kilkanaście godzin tego stwora 
z głębin, efekt jaki uzyskamy po odmroże-
niu będzie podobny jak po maltretowaniu 
go o skalne nabrzeże.

Co jest takiego pięknego w tych stworze-
niach? Przede wszystkim to, że w ich nie-
wielkim mózgu tkwi duża inteligencja – są 
bardziej rozumne niż niektóre ssaki i ptaki. 
Potrafią być ośmiorniczką z afery podsłu-
chowej, czyli małym kilkucentymetrowym 
wypierdkiem, ale są też olbrzymy, które 
mają kilkumetrową rozpiętość ramion i po-
trafią ważyć jak rasowy zawodnik Sumo. Co 
jeszcze może dziwić to kolor krwi, trochę 
inny niż znany w naszej świadomości, czyli 
niebieski.

Moja miłość do ośmiornicy przejawia 
się w  przepisie, który kiedyś zaserwował 
podczas warsztatów Robert Makłowicz. To 
receptura boska w swej prostocie i totalnie 
pyszna. Kilka prostych i znanych składni-
ków zmieni ośmiornicę w popisowe danie 
z kilku macek.

Nie ma się co w  kosztach ograniczać, 
dla bandy głodnych ludzi będzie potrzebna 
taka dwu-trzy kilogramowa sztuka, gałązka 
rozmarynu, dwa liście laurowe, kilka ziaren 

K
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JA WZ NOSZĘ M ACK I 
OŚM IOR N IC Y NA 

PI EDE STA Ł SZTU K I 
KU LI NA R N EJ. OCTOPUS, 

T Y MOJA M I ŁOŚCI! 

czarnego pieprzu, do jednego kilograma 
ziemniaków sałatkowych (nie przesadzajcie 
z ilością), dwie łyżki kaparów, jedna czerwo-
na cebula, dwie-trzy łyżki czerwonego octu 
winnego, szklanka maksymalnie najlepszej 
oliwy z oliwek w pierwszego tłoczenia, pę-
czek lub dwa natki pietruszki i świeżo zmie-
lony pieprz.

Banalnie proste przygotowanie pozwo-
li ci w  niedługim czasie zaistnieć w  świa-
domości znajomych jako specjalista od 
ośmiornicy.

Na początku gotujemy ośmiornicę w nie-
wielkiej ilości wody bez dodatku soli (to 
bardzo istotne), za to z gałązką rozmary-
nu, liśćmi laurowymi i kilkoma ziarenka-
mi pieprzu. Ośmiornica sama dosoli swym 
mięsem wszystkie inne składniki. Proces 
gotowania nie trwa długo – mniej więcej 
tyle, co przygotowanie ziemniaków w mun-
durkach, które gotujemy w  mundurkach 
w innym garnku. Po ugotowaniu studzimy 
ośmiornicę i ziemniaki, które obieramy ze 
skórki. Kroimy te dwa składniki na podob-
ne niewielkie kawałki. Mieszamy z dodat-
kiem oliwy, kaparów, octu winnego, posie-
kanej drobno cebuli i natki. Doprawiamy 
świeżo zmielonym pieprzem i już. Satysfak-
cja gwarantowana.

To banalnie proste i  pyszne danie, 
które – mam nadzieję – odczaruje fakt 
szkalowania głupotą ludzką tak pysznego 
mięsa. Ja wznoszę macki ośmiornicy na 
piedestał sztuki kulinarnej. Octopus, ty 
moja miłości! 

ENGLISH

THROW IN YOUR TENTACLES

Once, I happened to overhear a conversation 
between two young people who expressed 
their irritation by saying they are throwing in 
their tentacles [instead of hands]. In Poland 
octopus and octopi immediately call up 
associations related to luxury and contempt 
for the government. However, nobody thought 
twice, nobody said ‘sorry’ for the fact that an 
embarrassing show of waiters who confused 
a job in a restaurant with a job in a recording 
studio ruined somebody’s business. That is why 
I will stick to octopus.

I love its taste. I know a few simple tricks 
to make the meat exquisite and prevent it 
from tasting like chewing gum.

The Japanese cook it in green tea; in 
the Mediterranean region, locals take it 
by the head and hit it against the rocks 
before cooking. The aim is the same: 
to make the meat more tender. And the 
end justifies the means. The best possi-
ble option for us is to freeze this marine 



creature. The effect, which we will get after unfreez-
ing, will be similar to the one obtained after hitting it 
against the rocks.

What is so wonderful about these creatures? First 
and foremost, despite their small brains, they are very 
intelligent – they are even more intelligent than some 
mammals and birds. Even though some associate them 
with octopi from a political scandal, that is a few cen-
timetres long jerks, there are also giants, with a body 
span of about a few metres and weight of a professional 
sumo wrestler. Another interesting fact is the unusual 
colour of their blood, namely blue.

My love to the octopus manifests itself in the rec-
ipe which Robert Makłowicz once presented during 
workshops. It is exquisite in its simplicity and absolute-
ly delicious. A few simple and well-known ingredients 
will change the octopus into a fancy dish comprised of 
a few tentacles.

There is no point in cutting down on costs – for 
a hoard of hungry people, we need a two or three-kilo-
gram octopus, a rosemary twig, two bay leaves, a few 
black pepper seeds, up to one kilogram of salad po-
tatoes (not too much), two spoons of capers, one red 
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onion, two to three spoons of red wine vinegar, a glass 
of the best virgin olive oil, a bunch of parsley or two, and 
freshly ground pepper.

The simple preparation of the dish will allow you to 
become an ‘octopus expert’ in your friends’ eyes.

First, cook the octopus in a small quantity of water 
without salt (it is extremely important), but with the 
rosemary twig, the bay leaves, and a few pepper seeds. 
The octopus meat will make the rest of ingredients salty 
enough. The cooking is not long – it takes as much time 
as the preparation of jacket potatoes, which we cook at 
the same time in another pot. Next, cool down the octo-
pus and the potatoes. Then, peel the potatoes. Cut both 
the octopus and the potatoes into little pieces of a sim-
ilar size. Next, mix them with the olive oil, the capers, 
the vinegar, the chopped onion, and the parsley. Season 
it with the freshly ground pepper, and that is all. Satis-
faction guaranteed.

It is an extremely simple and delicious dish, which 
– at least I hope so – will change the perception of this 
exquisite meat, so far associated with political bullshit. 
Personally, I put octopus tentacles on a culinary pedes-
tal. Octopus, my love! 



Hydro-Naval to jeden z ważniejszych 
pracodawców w regionie, w którym 
jest spore bezrobocie. Czujecie ciężar 
odpowiedzialności?
Szymon M. Sobków: Jasne. Wszyscy jeste-
śmy stąd, więc wiemy, że to, co robimy, 
ma wpływ na nasze bezpośrednie otocze-
nie. Mamy klasy patronackie w lokalnych 
szkołach, sprowadziliśmy „Teatr za jeden 
uśmiech” dla młodych pacjentów szpitala, 
a nasi pracownicy oddają krew. Za nasze 
działania dostaliśmy nawet nagrodę „Firma 
zaangażowana społecznie”. Nasi pracowni-
cy płacą symboliczną złotówkę za prywatne 
ubezpieczenie społeczne, realizujemy też 
z sukcesem inwestycje w regionie przy uży-
ciu lokalnych podwykonawców.
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O TYM, JAK FIRMA PRACUJĄCA DLA ŚWIATOWYCH 
GIGANTÓW MOŻE POZOSTAĆ LOKALNYM BIZNESEM 
Z PREZESEM HYDRO-NAVAL, SZYMONEM M. SOBKÓW, 
ROZMAWIAŁA REDAKCJA LIVE&TRAVEL.

jasno – to wina przeprowadzania prac przy 
budowie nowego  basenu portowego w spo-
sób urągający zdrowemu rozsądkowi. Sąd 
oceni, czy i  prawu. Sprawa z  naszej per-
spektywy jest dość jasna – zbudowaliśmy 
znakomitą, unikalną konstrukcję, która 
przez błędy urzędników została uszkodzo-
na. A są to błędy kosztowne, bo naprawa bę-
dzie kosztować prawie dwa miliony złotych. 
Miasto nie chce płacić, więc odsądza firmę 
od czci i wiary, ale efekt jest taki, że stoi nie-
działająca kładka. My zrobiliśmy coś dobre-
go dla miasta. Co miasto z tym zrobiło, jest 
smutne, ale nic na to teraz nie poradzimy. 
Uważam jednak tę konstrukcję za nasz suk-
ces, mimo jego gorzkiego posmaku.  

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Jak sławna jest już kładka w Ustce? 
To sukces czy raczej porażka?
Sławna i niesławna. Jeśli jest to porażka, to 
polityki miasta. Ale rozumiem, że pytasz 
o  to, czemu nie działa? Ekspertyza mówi 

LOK A LNA 
FIR M A

WS Z YS C Y  J E S T E Ś M Y
S TĄ D,  W I Ę C  W I E M Y,  Ż E  T O, 
C O  ROB I M Y,  M A  W PŁY W 
N A  N A S Z E  B E Z P O Ś R E D N I E 
O T O C Z E N I E . 
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L O K A L N A  F I R M A

Zawiedliście się na regionalności? 
Wręcz przeciwnie, choć może się to wydawać para-
doksalne. Partnerstwo publiczno-prywatne odbiło się 
nam czkawką, ale to wina konkretnych osób. Praca 
nad kładką pokazała, że jest tutaj wiele solidnych, 
świetnych, specjalistycznych i profesjonalnych firm, 
z którymi praca to przyjemność i można zbudować coś 
większego. Chcemy więc zacieśniać współpracę z na-
szymi lokalnymi partnerami. Nie tylko od projektu 
do projektu, bo traktujemy to bardziej strategicznie. 
Dlatego też nie ograniczamy się do okolic Słupska czy 
Ustki, ale działamy szerzej i  współpracujemy z  naj-
lepszymi w  całym Pomorskiem. Mamy nadzieję, że 
powstanie coś w rodzaju klastra, który da nam możli-
wość wspólnego działania, pozyskiwania kontraktów 
i wiedzy i budowania synergii, która z czasem przełoży 
się na wzrost zatrudnienia. Zyskają na tym wszyscy.

Taką widzicie przyszłość. Ale działacie na rynku 
offshore, w sytuacji, kiedy ceny ropy naftowej 
sięgają dna. Dlaczego rynek ma się okazać 
dla was łaskawy?
To, czy będzie łaskawy dopiero się okaże, ale może-
my mu w tym pomóc. Mamy świetnych specjalistów, 
nowoczesny zakład i szerokie możliwości działania. 
Nawet ta nieszczęsna kładka pokazuje, że radzimy so-
bie świetnie przy realizacji inwestycji, które z offsho-
re nie mają wiele wspólnego. No i to może faktycznie 
nie jest najlepszy moment na inwestycje w wydobycie 
ropy naftowej, ale pracujemy z partnerami, którzy my-
ślą długoterminowo. Ważna jest elastyczność – rynek 
ropy się zmienia (bo o załamaniu jeszcze nie ma co 
mówić). Zacieśnia się konkurencja, tnie się koszty. Dla 
naszych klientów to dobry moment, żeby iść do przo-
du – kto stanie na czele stawki teraz, kiedy wszyscy 
mają problemy, będzie czerpał ogromne zyski z  do-
minującej pozycji, kiedy ceny ropy pójdą w górę. My 
wyjdziemy z kryzysu silniejsi – z nowymi klientami, 
bogatszą ofertą i doświadczeniem, które po przetaso-
waniach na rynku będzie bezcenne.  

ENGLISH

LOCAL COMPANY

Live&Travel spoke to the CEO of Hydro-Naval, Szymon 
M. Sobków, about how a company working for world giants 
can stay a local business.

PR AC A  N A D  K Ł A DK Ą  P OK A Z A Ł A , 
Ż E  J E S T  T U TA J  W I E L E  S OL I D N YC H , 
Ś W I E T N YC H ,  S PE C JA L I S T YC Z N YC H 
I   PROF E S JO N A L N YC H  F I R M , 
Z   KT ÓRY M I  PR AC A  T O  PR Z YJ E M NO Ś Ć 
I   MOŻ N A  Z BU D OWAĆ  C O Ś  W I Ę K S Z E G O.

Hydro-Naval is one of the more important 
employers in a region where there is a significant 
level of unemployment. Do you feel responsibility?
Szymon M. Sobków: Certainly. We are all from here, 
so we are aware that what we do influences our imme-
diate environment. We are patrons of classes in local 
schools, we brought the “Teatr za jeden uśmiech” (TN: 
Children’s theatre) to the hospital’s young patients, 
our employees are donating blood. For our actions we 
have even received a prize “Socially Active Company”. 
Our employees are paying the symbolic penny for pri-



vate social insurance; we are also success-
fully realizing investments in the region 
with the use of local subcontractors. 

How famous is the footbridge in Ustka? 
Is it more a success of a failure?
Famous and infamous. If it is a failure, then 
it is of the city’s politics. But I understand 

1 1 6 – 1 1 7

ers’ mistakes. And we are talking about 
expensive mistakes, because repairs will 
cost almost two million zlotys. The city 
does not want to pay, therefore it is suing 
the company, and in effect we have a foot-
bridge that is not working. We did some-
thing good for the city. What the city did 
with it is sad, but we cannot do anything 
about it. I see this construction as our suc-
cess, despite the sour after taste.

Were you disappointed with 
regionality?
On the contrary, although it may seem par-
adoxical. Public-private partnership got 
the best of us, but this is the fault of certain 
people. Work on the footbridge showed 
that there are plenty of solid, great, special-
ist and professional companies here, with 
which working is pleasure and you can cre-
ate something bigger. Therefore, we want 
to strengthen the cooperation with our lo-
cal partners. Not just project from project, 
because we are treating it more strategical-
ly. This is why we are not limiting ourselves 
to the region of Słupsk and Ustka, but we 
are working wider and cooperate with the 
best of the Pomeranian region. We hope 
that we will be able to form something 
alongside a cluster, which will allow us to 
work together, get contracts, knowledge 
and building synergy, which will at some 
point help us heighten employment. Every-
one will benefit.

This is the future that you see. But you 
are working on the offshore market, in 
times when the prices of petroleum have 
hit rock bottom. Why should the market 
treat you kindly?
We are still to find out if it will treat us 
kindly. But we can help it. We have great 
specialists, a modern workplace and wide 
possibilities. Even this unlucky footpath 
shows that we are great with realising 
investments, which do not have much in 
common with offshore work. Maybe it is 
true that this is not the best moment for oil 
extraction investments, but we are work-
ing with partners, who are planning long-
term. Flexibility is important – oil market 
is changing (for we cannot yet speak about 
crashing). Competition is tightening, 
costs are being cut. It is a good moment 
for our clients to go forward – who will get 
in front of the pack now, when everyone 
has problems, will benefit greatly from 
his dominative position once the oil pric-
es improve. We will walk out of this crisis 
stronger – with new clients, wider offer 
and experience that will be priceless after 
reshuffling of the market. 

WOR K  O N  T H E  F O O T B R I D GE 
S HOW E D  T H AT  T H E R E 

A R E  PL E N T Y  OF  S OL I D, 
GR E AT,  S PE C I A L I S T  A N D 

PROF E S S IO N A L  C OM PA N I E S 
H E R E ,  W I T H  W H IC H  WOR K I NG 

I S  PL E A S U R E  A N D  YOU  C A N 
C R E AT E  S OM E T H I NG  B IG GE R . 

that you are asking why it is not working? 
The expertise was clear – it is carrying out 
of works on the new port pool in a totally 
unreasonable way that is at fault. Court 
will decide if it was also unlawful.  From 
our perspective everything is pretty clear 
– we have built an excellent, unique con-
struction, which was flawed by office work-
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ijają cztery lata od zakończenia Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie. Co to oznacza? Cztery 
lata od chwili, kiedy zakończyłem karierę 

olimpijską. Wszedłem na inną ścieżkę życia. Ścieżkę 
związaną z życiem rodzinnym i pracą w szeroko poję-
tym biznesie. Natomiast w świecie sportu oznacza to, 
że nadchodzi czas kolejnych Igrzysk.

Tym razem najlepsi sportowcy z całego świata spo-
tkają się w Brazylii. Chciałem napisać – w pięknym 
Rio, bo większość z nas posiada takie właśnie skojarze-
nia związane z tym miejscem. Słynny karnawał, pięk-
ne zdjęcia Copacabany, głowa cukru czy komedia ani-
mowana pt. „Rio” z sympatyczną papugą w roli głównej 
wywołują kolorowe i sympatyczne skojarzenia.

Rzeczywistość jest zupełnie odmienna. Prze-
praszam za bezpośredniość, ale panuje tam bród, 
smród i ubóstwo. Byłem, widziałem i wiem, co piszę. 

Co prawda im bliżej Igrzysk, tym sytuacja się popra-
wia, ale nadal nie jest to miejsce, które poleciłbym 
przyjacielowi.

Uczestnicy Igrzysk spędzą tam od kilku dni do 
trzech tygodni. Z moich osobistych doświadczeń i wie-
dzy wynika, że będą przygotowani na panujące tam 
warunki. Liczymy na to, ponieważ tylko to gwarantu-
je nam wspaniałe sportowe emocje. Medale, rekordy, 
wspaniałą walkę do ostatnich sił, do samej mety. Oso-
biście liczę na worek medali Polaków. Także żeglarzy. 
Mam wielką nadzieję, że będą to ostatnie Igrzyska 
Olimpijskie, kiedy jestem jedynym złotym medalistą 
olimpijskim w żeglarstwie. 

ENGLISH 

BREAD AND GAMES

Four years have passed since the end of the Olympic 
Games in London. What does it mean? Four years 
since I finished my Olympic career. I took a different 
path of life. The path of the family life and business 
in a general meaning. Whereas in the world of sport it 
means that the next Olympic Games are coming. 

This time, the best sportspeople from all over the 
world meet in Brazil. I wanted to write that they meet 
in beautiful Rio, because that is what comes to mind 
first when we think about this place. A famous carni-
val, beautiful photos of Copacabana, Sugarloaf Moun-
tain or an animated film Rio with a likeable parrot, its 
main character, invoke colourful and positive feelings. 

The reality is completely different. Pardon my 
French, but this is a hell of a mess. I have been there 
and seen that, so I know what I am writing about. The 
closer to the Olympics, the better, but still this is not 
a place I would recommend to a friend.

The participants of the Olympics will spend from 
a few days to three weeks there. From my personal ex-
perience and knowledge, I can say they will be prepared 
for the conditions of the place. We hope so as only this 
can guarantee wonderful sport emotions. Medals, re-
cords, a great fight till the very end. Personally, I hope 
for a bag of medals for Poland. In sailing as well. I am full 
of hope that this will be the last Olympic Games when 
I am the only one Polish gold medallist in sailing. 
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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

CHLEBA 
   I IGRZYSK
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UMIEJĘTNOŚĆ PRZEWIDYWANIA, CIERPLIWOŚĆ, NA KOŃCU 
REFLEKS – TAKIE CECHY CHARAKTERYZUJĄ DOBREGO 
BIZNESMENA, ALE I DOBREGO GRACZA SQUASHA. 
MIKOŁAJ KONOPKA, WICEPREZES EURO STYLU, 
WIE O TYM NAJLEPIEJ, BO JEST JEDNYM I DRUGIM.

ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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TEKST Jakub Milszewski

CIERPLIWOŚĆ, 
KONSEKWENCJA, 
REFLEKS



T R Z E B A  M I E Ć 
I N S T Y N K T  I   I N T U I C J Ę , 
RO Z U M I E Ć  P O T R Z E B Y 
K L I E N T ÓW.

C I E R P L I W O Ś Ć ,  K O N S E K W E N C J A ,  R E F L E K S

Jest pan wiceprezesem dużej firmy 
deweloperskiej. To stresująca funkcja?
Jak najbardziej.

Myślałem, że będzie się pan bronił, że nie 
jest tak źle...
Ale ona jest stresująca, lecz w taki pozytywny 
sposób. Ten stres dopinguje do pracy.

Euro Styl to 3 tysiące mieszkań 
o powierzchni ponad 220 tysięcy 
metrów kwadratowych, kilka inwestycji 
komercyjnych. Dużo liczb. Kwoty, jakie 
wędrują z konta na konto, są zapewne 
ogromne. To z tych liczb bierze się stres?
Największy stres powoduje ryzyko inwesty-
cyjne. Wydając gigantyczne pieniądze na 
zakup banku ziemi, nie jesteśmy z początku 
pewni, czy te fundusze zostaną dobrze ulo-
kowane i czy się zwrócą. Nie wiemy, czy nasi 
klienci – zarówno z rynku mieszkaniowego, 
jak i komercyjnego – zaakceptują nasz pro-
dukt. To jest główny problem.

Przydarzyły się inwestycje, w których 
ryzyko się nie opłaciło?
Mieliśmy trudniejsze chwile szczególnie po 
załamaniu rynku w  2008 roku, ale z  per-
spektywy czasu mogę powiedzieć, że wyszli-
śmy z nich obronną ręką. W dużej mierze za 
sprawą „szóstego zmysłu dewelopera”, który 
również decyduje o  skuteczności naszych 
działań. Trzeba mieć instynkt i intuicję, ro-
zumieć potrzeby klientów.

A fakt, że kupiliście i przebudowaliście 
budynek, w którym są dwa schrony 
atomowe, nie jest stresujący? Sama 
świadomość ich istnienia?
Nie, to akurat fantastyczna przygoda. Abso-
lutnie nas to nie stresuje. To fajna sprawa, że 
jesteśmy kawałkiem historii, że potrafimy ją 
wydobyć i opakować w nowoczesne techno-
logie, a jednocześnie utrzymać.

Schrony w waszej inwestycji C200 
zastaliście w stanie nienaruszonym?
Zgadza się. I  tak je pozostawiliśmy. Posta-
wiłem naszej kadrze technicznej zadanie, 
żeby w  trakcie całkowitej przebudowy bu-
dynku schrony pozostały nietknięte. Moją 
ideą – mam nadzieję, że w przyszłości uda 
mi się ją zrealizować – jest wybudowanie 
na bazie tych schronów Muzeum Obrony 
Cywilnej jako komercyjnego przedsięwzię-
cia. Myślę, że warto, żeby młodzi ludzie zo-
baczyli, jak wyglądał okres zimnej wojny. 
Są tam wszystkie eksponaty – łóżka, „Try-
buna Ludu” na biurku, książki meldun-
kowe, niesamowite podręczniki – jeden 
z nich nosi tytuł „Porozmawiajmy o broni 
masowego rażenia”…

Stresujący.
Stresujący (śmiech). Ale to niesamowita lek-
tura! I to wszystko rzeczywiście jest zachowa-
ne tak, jakby ktoś stamtąd wyszedł, zamknął 
to wszystko i zapomniał, że tam był.

Dziwne, że to wszystko stało 
w nienaruszonym stanie przez tyle lat.
Myślę, że to znak transformacji. Nastąpiła 
w naszym kraju tak nagle, że niektóre służby 
po prostu się nie ogarnęły (śmiech). To niesa-
mowite. Ale cała historia kończy się super, bo 
mamy w jednym budynku dwa światy.

W większości nowych budynków 
biurowych, również stawianych przez Euro 
Styl, realizuje się wiele udogodnień dla 
pracowników: kantyny, przedszkola, kluby 
fitness. One istnieją chyba z jednej strony 
właśnie po to, żeby dać pracownikom 
szansę na odstresowanie się, z drugiej – 
żeby ich mocniej związać z budynkiem, 
w którym pracują.
Jest to poniekąd wyścig zbrojeń między biu-
rowcami – kto ma więcej, kto ma lepiej. Nie 
jestem przekonany, czy to jest czynnik decy-
dujący o sukcesie danego biurowca, czy nie. 
To nie jest też czynnik decydujący o tym, czy 
ktoś chce tam pracować. Ale jako dodatek, 
jako funkcja uzupełniająca, udogodnienia się 
sprawdzają. Kluczowa jest jednak dobra loka-
lizacja, dostęp do transportu publicznego i od-
powiednia liczba miejsc parkingowych. A tak 
naprawdę najważniejsza jest jakość firmy, któ-
ra zatrudnia tych pracowników, reszta to rze-
czy drugoplanowe. Jak są – to bardzo dobrze. 
Jak ich nie ma, to trudno. Nie decydują o tym, 
czy ktoś chce w firmie pracować. Pracownik 
przecież wybiera firmę, a nie budynek. Te kan-
tyny, fitnessy, to nie jest czynnik decydujący 
o tym, czy pracownik jest zadowolony z pracy.

A ja sobie jeszcze zanotowałem taką uwagę, 
że kluby fitness stresują jeszcze bardziej. 
Moda na sport rzeczywiście jest nieco prze-
skalowana. Niektórzy ćwiczą bardziej dla 
mody właśnie, niż dla własnej potrzeby. Sport 
wówczas jest kolejnym zadaniem do wykona-
nia, a nie przyjemnością. To paradoks dzisiej-
szych czasów, może nawet znak czasów. Do 
tego dochodzi rywalizacja, choć uważam, że 
rywalizacja sportowa to zdrowa sprawa. 

Gra pan w squasha. Ta dyscyplina wzięła 
się u pana z potrzeby odstresowania się po 
pracy?
Powiedziałbym, że squash wziął się z ogólnej 
potrzeby utrzymania higieny, czyli kondy-
cji fizycznej i psychicznej.

Poczuł pan w pewnym momencie, że się pan 
zasiedział za biurkiem?
Poczułem, że nie prowadzę zbyt higieniczne-
go trybu życia. W pewnym wieku człowiek 
coraz bardziej docenia sprawność fizyczną. 
Nie twierdzę, że jestem w podeszłym wieku, 
ale 45 lat to już jednak coś. Po prostu potrze-
bowałem poczucia, że coś ze sobą robię, że 
mam kontrolę nad swoim organizmem. A tak 
naprawdę squash wziął się u mnie z braku cza-
su, co ma związek z intensywnością tej dyscy-
pliny. Kiedyś jeździłem na rowerze. Żebym się 
na nim zmęczył, musiałem przejechać 70-80 
kilometrów, co oznaczało 3-4 godziny jazdy. 
Na co dzień nie mam tyle czasu. Zaś godzina 
squasha daje taki wydatek energetyczny, że 
starcza mi to na dzień lub dwa.

Ile to kalorii?
Nie liczę, ale myślę, że dobra godzina squasha 
spala z 1000 kalorii. To bardzo dużo. Gram 
już prawie 5 lat. Squash daje mi możliwość 
zmieszczenia maksymalnego wysiłku w mi-
nimalnym czasie. Dobrze się czuję po sporcie, 
daje mi to wielką satysfakcję, spotykam super 
ludzi. Mam swoją pasję. 

I chyba dobrze poszło – na dzień dzisiejszy 
jest pan na 237. pozycji w rankingu Polskiej 
Federacji Squasha w kategorii OPEN, 
a pośród mężczyzn 40+ jest pan na 33. 
miejscu.
Zgadza się. Bardziej miarodajna jest ta 237. po-
zycja, bo w Ogólnopolskim Turnieju Kategorii 
Masters grałem raz i zająłem trzecie miejsce. 
Myślę, że w  mojej kategorii wiekowej mógł-
bym być jeszcze wyżej, ale nie mam czasu na 
wyjazdy na te turnieje, ponieważ odbywają się 
one głównie na południu Polski. Mam nadzieję 
jednak, że w tym roku uda mi się wystartować 
w Mistrzostwach Polski kategorii Masters.

Co jest w tej dyscyplinie najważniejsze?
Umiejętność koncentracji. Squash to bardzo 
dynamiczna gra, która opiera się również na 



taktyce i umiejętności obserwacji przeciwni-
ka. Trzeba umieć odczytać z ruchów rywala, 
dokąd zamierza posłać piłkę, nie można dać 
się zaskoczyć. Kiedy piłka leci, jest już za 
późno na jakiekolwiek decyzje. Prędkość pił-
ki w grze to 120-170 km/h, więc czasu na jej 
odegranie jest naprawdę mało. Tak więc umie-
jętność obserwacji jest bardzo ważna. Do tego 
koncentracja i doskonały refleks. A przy oka-
zji trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, bo to 
sport, w którym gra się przy bardzo wysokim 
tętnie i to jest odczuwalne. 

Kiedy siedzi się w pracy za biurkiem to te 
umiejętności ze squasha się przydają?
W branży deweloperskiej efekty naszych dzia-
łań zbieramy dopiero po wielu, wielu latach. 
Podejmując decyzję teraz, muszę przewidzieć, 
co będzie za cztery lata, bo wtedy będę dys-
kontował efekty tych działań. To jest chyba 
zbieżne ze squashem, bo podczas gry również 
trzeba przewidywać zagrania przeciwnika. 
Trzeba także zaplanować, gdzie się chce 
być, by zdobyć przewagę. To są cechy wspólne 
dla branży deweloperskiej i squasha. 

Jeden z polskich trenerów piłkarskich 
powiedział mi, że każdy zawodnik jest sumą 
swoich doświadczeń, nie tylko boiskowych. 
Jak to wygląda u pana? Co z pracy 
przekłada się na lepsze lub gorsze wyniki 
na korcie?
Konsekwencja w działaniu. W squashu seta 
gra się do 11 punktów. Może się zdarzyć, że na 
początku przegrywa się 6:0. Teoretycznie wy-
daje się, że nie ma już szansy dogonić przeciw-
nika, ale jeżeli jest się konsekwentnym, syste-
matycznym, gra się swoje, to jest szansa, że set 
będzie wygrany. Z życia zawodowego na spor-
towe przekładam tę konsekwencję, nie pod-
niecanie się, realizowanie przyjętej strategii. 

To przychodzi z doświadczeniem? Ile lat 
pracuje pan w branży?
W branży budowlanej pracuję praktycznie 
całe zawodowe życie. Zaczynałem w  1993 
roku, choć oczywiście nie w  Euro Stylu. 
W squasha gram od jakichś pięciu lat, od kiedy 
szerzej pojawił się w Trójmieście, bo to stosun-
kowo świeża dyscyplina. Prekursorami było 
kilku chłopaków, z częścią z nich zdarza mi się 
jeszcze okazjonalnie zagrać. 

Za 12 miesięcy jak będzie pan wyglądał 
w tym rankingu kategorii Open?
Na początku trzeba powiedzieć, ile osób 
w tym rankingu w ogóle jest – obecnie około 
czterech tysięcy aktywnie grających sklasy-
fikowanych przez PFS. Jestem więc w pierw-
szych 10 procentach. I chciałbym utrzymać 
tę pozycję.

Nie tak skromnie! Pierwsza setka?
Nie, nie ma szans, nie w moim wieku.

Sto pięćdziesiąt?
Dwieście. Tutaj może miałbym szansę. 
A w mojej kategorii wiekowej fajnie byłoby 
być w  pierwszej dziesiątce mistrzostw 
Polski. 

ENGLISH 

PATIENCE, CONSEQUENCE, REFLEX

Ability to foresee events, patience and finally 
reflex – these are traits characterising a good 
businessman, but also a good squash player. 
Mikołaj Konopka, vice-president of Euro Style, 
knows this very well, since he is both.

You are the vice-president of a large 
development company. Is this a stressful 
position?
Definitely.

1 2 2 – 1 2 3 I N W E S T O R  /  I N V E S T O R

W tym 1993 roku, na początku pańskiej 
drogi zawodowej też miał pan tę 
umiejętność zachowywania chłodnej głowy?
Nie, absolutnie, to przychodzi z  wiekiem. 
Kiedyś nie potrafiłem nawet zdefiniować co 
znaczy doświadczenie zawodowe. Teraz wy-
daje mi się, że polega ono na tym, że miało 
się styczność z wieloma sytuacjami bizne-
sowymi, kryzysowymi i  niekryzysowymi, 
i wie się, jak dany proces się zakończy. Nie 
przewiduje się, tylko się wie. To powoduje, 
że człowiek jest spokojniejszy, bardziej opa-
nowany, bo zdaje sobie sprawę, jaki będzie 
finał. Doświadczenie sprawia, że pula sytu-
acji, które mogą zaskoczyć, maleje. 

Często przeciwstawia się doświadczenie 
młodości. Młodość kojarzy się z energią 
i pomysłowością, ale często są to 
pomysły, na które już ktoś kiedyś wpadł.
Nie da się zestawić doświadczenia i  mło-
dości. Brak doświadczenia ma jednak po-
zytywne strony, wiąże się z  nim większa 
skłonność do podejmowania ryzyka. Młody 
człowiek widzi mniej zagrożeń, więc łatwiej 
mu podjąć pewne decyzje, zaryzykować, 
nawet nie wiedząc, że ryzykuje. Możemy 
śmiało założyć, że wielkie sukcesy młodych, 
o których czasem słyszymy, są efektem tej 
skłonności do podejmowania ryzyka. Osoba 
doświadczona bardziej sprawę przemyśli, 
rozważy więcej za i przeciw, bo doświadczy-
ła różnych sytuacji. Skłonność do ryzyka 
jest wtedy mniejsza. I też ma to swoje dobre 
strony w biznesie. 

Z tego wynika, że w squashu też powinno 
tak być.
I  tak jest! Niedoświadczeni gracze często 
grają bardziej ryzykownie. Bardziej doświad-
czeni zawodnicy – co widać na turniejach 
międzynarodowych – zanim zdobędą punkt 
rozgrywają piłkę, zdobywają dogodną dla sie-
bie pozycję, żeby zaatakować. Niedoświad-
czony zawodnik atakuje z  każdej pozycji 
i dlatego często na tym traci.

Połączmy dwa wątki – biznesowy 
i sportowy. Pan lubi rywalizację?
Oj, bardzo. Muszę się przyznać, że nie za 
bardzo lubię przegrywać, ale strasznie mnie 
to napędza. I napędza mnie to pozytywnie!

P ODE J M UJĄC  DE C Y Z J Ę  T E R A Z , 
M U S Z Ę  PR Z EW I DZ I E Ć ,  C O  B Ę DZ I E 

Z A  C Z T E RY  L ATA ,  B O  W T E DY  B Ę DĘ 
DYS KO N T OWA Ł  E F E KT Y  T YC H  DZ I A Ł A Ń. 



I thought that you will defend yourself, say that it is not 
that bad…
Well it is stressful, but in a positive way. This stress is 
motivating.

Euro Style is composed of 3 thousand apartments 
with the floor area of more than 220 thousand square 
meters and few commercial investments. That is a lot of 
numbers. Amounts of money that travel between bank 
accounts must be huge. Is the stress coming from these 
numbers?
The biggest stress is caused by investment risk. Spend-
ing gigantic amounts of money on ground bank we are 
not initially sure if these funds are going to be well al-
located and if we will get them back. We do not know 
if our clients – both from the house and commercial 
markets – will accept our product. This is the main 
problem.

Were there any investments where the risk was not 
worth taking?
We had a worse period right after the market crash in year 
2008, but from a time perspective I can say that we have 
emerged victorious. Largely thanks to the “developer’s 
sixth sense”, which is also deciding on the effects of our 
actions. You have to have an instinct and intuition, under-
stand the clients’ needs.

The fact that you have bought and remodelled 
a building holding two atomic shelters is not stressful? 
Simply the awareness of their existence?

No, this is actually a great adventure. It is not stressing us 
at all. It is a cool thing that we are a part of history, that we 
can extract it and wrap it in new technologies, and at the 
same time keep it.

Have you found the shelters in your C200 investment 
untouched?
That is right. And we have kept them this way. I set a goal for 
our technical team to keep the shelters untouched, while 
completely rebuilding the rest of the building. My dream is 
– and I hope that I will get to realize it in the future – to build 
a Civil Defence Museum as a commercial project, on the 
base of these shelters. I think that it is important for young 
people to see what the Cold War period looked like. All the 
exhibits are there – beds, Trybuna Ludu (TN: a communist 
newspaper) on the desk, report books, amazing textbooks 
– one of them is called “Let’s Talk About Weapons of Mass 
Destruction”…

Stressful.
Stressful (laughs). But it is an amazing read! And it is seri-
ously kept as if someone walked out of there, closed it and 
forgot that he has been inside.

It is unusual that everything just stayed there untouched 
for so many years.
I think that this is a sign of transformation. It happened in 
our country so unexpectedly that some services simply 
could not get their heads around everything (laughs). It is 
incredible. But the whole story has a great ending because 
we get two worlds in one building.

C I E R P L I W O Ś Ć ,  K O N S E K W E N C J A ,  R E F L E K S



In most new office buildings, also those set 
up by Euro Styl, there are many facilities 
for employees: cafeterias, child day-cares, 
fitness clubs… On one hand they are 
probably created to give the employees 
a way to relax, on the other – to connect 
them more with their place of work.
It is a bit like an arms race between office 
buildings – whoever has more is the best. 
I am unsure if this is what decides about the 
success of a certain office building or not. It 
is also not the factor that makes someone de-
cide that he or she wants to work there. But 
as an addition, as a complementing function, 
as a convenience it is working. Nevertheless, 
crucial aspects are good localization, access 
to public transportation and the right amount 
of parking spots. But the truth is that the most 
important thing is the quality of the company, 
which is hiring those employees. The rest is 
secondary. If these facilities are available – 
that is great; if they are not – too bad. They 
are not defining if someone wants to work in 
the company. The employee is choosing the 
company, not the building. Those cafeterias, 
fitness clubs are not deciding about the em-
ployee’s work satisfaction.

And I have noted down that fitness clubs 
are even more stressing.
It seems that the popularity of sport is a bit 
over-scaled. Some people are exercising be-
cause of fashion, not because of their needs. 
In such situations sports stop giving plea-
sure and become other assignments to be 

completed. It is a paradox of our times, maybe 
even a sign of our times. In addition you get 
rivalry, although I think that sport rivalry is 
a good thing.

You play squash. Have you chosen this 
discipline to unwind after work?
I would say that squash came out of a general 
need for keeping hygiene, meaning physical 
and psychological health.  

Have you realized at some point that you 
have spent too much time behind a desk?
I realized that I am not leading a very healthy 
lifestyle. At a certain age a person starts to 
value his physical ability more.  I am not say-
ing that I am old, but 45 years is already some-
thing. I simply needed to feel that I am doing 
something for myself, that I have control over 
my body. But in reality squash appeared in 
my life because of lack of free time, which 
is connected to the intensively of this sport 
discipline. I used to ride a bicycle. If I want-
ed to get tired I had to cover 70-80km, which 
meant 3-4h of biking. I do not have this much 
free time on daily basis. Whereas an hour of 
squash gives such an energy bust that it is 
enough for a day or two.

How many calories is that?
I am not counting, but I  think that a good 
hour of squash burns around 1000 calo-
ries. That is a lot. I am playing for almost 5 
years now. Squash allows me to fit maximal 
effort in minimum time. I  feel good after 
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doing sports, they give me great satisfaction 
and I  get to meet amazing people. I  have 
a passion.

And it seems that you are doing well. 
Currently you are 237th in rank of the Polish 
Squash Federation in the OPEN category, 
and amongst men 40+ you are on the 33rd 
position.
That is right. More truthful is that 237th posi-
tion, since I only participated once in the Na-
tionwide Tournament of the Masters category 
and I have placed third. I think that in my age 
category I could be even higher, but I do not 
have time to go to the tournaments because 
they usually take place in the South of Poland. 
Nevertheless, I hope that this year I will man-
age to participate in the Polish Champion-
ships of the Masters category.

What is most important in this discipline?
The ability to concentrate. Squash is a very 
dynamic game, based also on tactics and the 
ability to observe your opponent. You have to 
be able to read from your rival’s movements 
where he wants to send the ball; you cannot 
be taken by surprise. Once the ball is flying it 
is too late for any decisions. The speed of the 
ball in this game is 120-170km/h and so there 
is very little time to play it back. Therefore, the 
ability to observe is very important. Addition-
ally, concentration and good reflex. And you 
also have to be in very good shape because it 
is a sport, in which you are playing with a very 
high pulse and you can feel this.
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Do these abilities from squash prove useful when you 
are sitting behind a desk?
In the development trade we see effects of our actions af-
ter many, many years. When making a decision right now 
I have to foresee what will happen in four years, because 
this is when I will be counting the effects of these actions. 
This might be parallel to squash, since during a game you 
also have to foresee your opponent’s moves. You also have 
to plan where you want to be to take advantage. These are 
shared traits of the development trade and squash.

One of the coaches of the Polish football team told 
me once that every team member is a sum of his 
experiences, not only those gained on the field. How is 
it with you? Which parts of your work influence your 
results on the court?
Consistency in behaviour. In squash you play a set up to 11 
points. It can happen that at the beginning you are losing 
6:0. Theoretically, there is no chance that you will catch 
up with your opponent, but if you are consistent, system-
atic, have your head in the game, then there is a chance 
that you will win the set. From my professional life to my 
sport I carry this consistency, not getting exited, realizing 
the planned strategy.

Does this come with experience? How long are you 
working in the trade?
I worked in construction basically my whole professional 
life. I started in year 1993, but, of course, not in Euro Styl. 
I am playing squash for about five years now, ever since it 
became more wide spread in Tricity, because this is a rel-
atively new discipline. Few boys were its precursors; with 
some of them I still get the chance to play a game every 
once in a while.

Did you have this ability of keeping your head back in 
year 1993, at the beginning of your professional road?
Absolutely not, this comes with age. I was not even able to 
define what professional experience is. Now I think that it 
means that you have faced many business situations, both 
critical and not, and you know how a certain process will 
end. You do not foresee, you know. This makes you a calm-
er person, more in control, because you know what the 
finale will be. Experience limits the number of situations 
that can surprise you.

Often experience is contrasted with youth. 
Youth is associated with energy and ingenuity, but 
it often introduces ideas that someone else already 
came up with.
You cannot compare experience with youth. But lack of 
experience has also its positive sides; with experience 
you are less likely to take risks. A  young person sees 
less threat and so it is easier for him to take a risk, even 
without knowing that he is risking anything. We can eas-
ily bet that great success of young people about which 
we sometimes hear is an effect of this tendency to take 
risks. An experienced person will think the situation 
more through, list the arguments for and against, be-
cause he has experienced different situations. The ten-
dency to take risks is then smaller. And this also has its 
good sides in business.

It would seem that it should be similar in squash.
It is! Unexperienced players are often taking more risks. 
More experienced players – and you can observe this on 
international tournaments – tend to play the ball before 
scoring to reach a favoured position before attacking. An 
unexperienced player attacks from any position and he 
often loses out on this.

Let us connect two threads – business and sport. Do 
you like rivalry?
Oh, very. I have to admit that I do not like losing but it real-
ly drives me. Positively!

In 12 months where will you stand in the Open Category 
Rank?
Firstly, you have to state how many people are there in 
this rank in total – currently around four thousand active 
players, classified by PFS. Therefore, I am in the first 10%. 
And I would like to keep this position.

Why so modest? How about the first hundred?
No, no chance, not at my age.

Hundred-and-fifty?
Two-hundred. Maybe I would have a chance there. And in 
my age group it would be cool to be in the first tenth of the 
Polish Champions. 

Wię ce j  na anywhere . p l



         MIŁOŚĆ 
Z INTERNETU

a lotnisku w Dubaju w oczekiwaniu 
na samolot wyszukałem wygodną le-
żankę, jakich tu wiele. Zatopiłem się 

w lekturze książki o trudnym dzieciństwie 
pewnego andaluzyjskiego arystokraty, który 
w dorosłym życiu traumy z młodości wyła-
dowywał na swoich kilku żonach. W pewnej 
chwili poczułem, że robi się koło mnie gęsto, 
ciasno. Oderwałem wzrok od książki. Zoba-
czyłem nad sobą dwie uśmiechnięte twarze: 
kobiety i mężczyzny. Patrzyli na mnie z za-
chwytem godnym wspaniałego znaleziska. 
– Czy pan to pan? – zapytała kobieta. Nie 
wiedziałem, co odpowiedzieć, wybąkałem 
tylko siląc się na uśmiech – No tak… Ja to ja… 
Spojrzałem na swoje dłonie, jakbym dzięki 
nim miał się upewnić, że to jednak ja. – No 
mówiłam ci Jacek – powiedziała kobieta do 
mężczyzny, trącając go łokciem w pokaźny 
brzuch – że to ten pan z telewizji. Psycholog, 
tak? – to już powiedziała do mnie. – Socjolog 
– sprostowałem, bez większej wiary w to, że to 
zapamiętają. Jeden pies.

a nasty habit of venting his traumas on his 
several wives. At some point, however, I felt 
that the atmosphere around me was getting 
strangely cramped. I unglued myself from the 
book to see two smiling people hovering over 
me: a woman and a man. They stared at me 
with an awe befitting an extremely rare and ex-
traordinary find. “Are you really you?” asked 
the woman. I didn’t really know how to an-
swer, so, stretching my lips in a poor excuse of 
a smile, I mumbled, “Well, I am me…” I looked 
at my hands, as if they could confirm that I was 
indeed me. “See, I told you so, Jacek,” said the 
woman to the man, shoving her elbow into 
his paunch. “It’s this gentleman from the TV. 
The psychologist, right?” she asked me. “The 
sociologist,” I corrected weakly, without even 
deluding myself into thinking that they would 
actually remember it. Same thing.

“This seat’s not taken, is it?” the woman 
asked and flopped onto the recliner next to 
mine. The man crouched down at her feet. 
“Where are you headed?” I attempted a little 
small talk. “To Bangkok, and then to Phuket,” 
the man responded in a low resounding voice. 
Oh, so he can speak all right, I thought to my-
self. “We’re attending a wedding,” the woman 
added. “Your own one?” I asked coquettishly. 
The woman smiled playfully and waved her 
hand. “No, no! We had our own one a long 
time ago. I know you would never tell from my 
looks, but we have an adult son.” “Reeeally?” 
I feigned surprise. “Yes, and the wedding is our 
cousin’s, I mean, my husband’s cousin’s,” she 
pointed at the man. “He’s getting married to 
a Thai girl. And you know what? They haven’t 
even met yet!” I must have had a very puzzled 
look on my face, because the woman, looking 
visibly pleased, continued with much eager-
ness. “They met on the Internet. He looked for 
a woman who would be docile, and Thai wom-
en are said to be so. And he must have looked 
well, all right. They have talked to each other 
merely several times on the Internet, and in 
a week’s time they’re getting married. It’s a lit-
tle weird, if you asked me, because I met Ja-
cek at a party, and somehow I could tell right 
away that he was the one.” “Aneta, please,” 
said her spouse. “What?” she threw him a side-
long glance and shrugged her shoulders. “It’s 
true.” “But do they love each other?” I asked 
like a  blithering idiot. “She says she loves 
him,” responded the man. “But I don’t be-
lieve it. The girl is a divorcee and she only 
wants to set herself up. Because he’s set up.” 
“So maybe at least he loves her?” I pushed. 
“He?” scoffed the woman. “Men are unable 
to love!” she said with an indisputable au-
thority in her voice. I exchanged meaning-
ful looks with her husband. With a sigh, I put 
my book aside, since I felt that I was in for 
a long and difficult talk. 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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– Tu jest wolne, prawda? – zapytała kobie-
ta i wygodnie rozsiadła się na leżance obok. 
Mężczyzna przycupnął u jej stóp. – Dokąd 
państwo lecą? – zagadnąłem. – Do Bangkoku, 
a potem na Phuket – odpowiedział basowym 
głosem mężczyzna. „Jednak mówi” – pomy-
ślałem. – Jedziemy na ślub – wtrąciła kobieta. 
– Własny? – zapytałem kokieteryjnie. Kobie-
ta uśmiechnęła się figlarnie i machnęła ręką 
– Nie! Nasz mieliśmy już dawno temu. Wiem, 
że po mnie nie widać, ale mamy już dorosłego 
syna. – Taaak? – udałem zaskoczenie. – Tak, 
a lecimy na ślub naszego kuzyna, to znaczy, 
kuzyna męża – tu wskazała na mężczyznę – 
który żeni się z Tajką. I wie pan co?! Oni się 
jeszcze nawet nie widzieli! Musiałem mieć 
bardzo zaskoczoną minę, co wyraźnie ucie-
szyło kobietę i ośmieliło ją do mówienia dalej. 
– Poznali się przez Internet. On szukał kobie-
ty, która będzie taka potulna, a podobno Tajki 
takie są. No i tak szukał, że znalazł. Rozma-
wiali ze sobą przez Internet kilka razy, no a za 
tydzień biorą ślub. Dla mnie to trochę dziwne, 
bo ja Jacka poznała na dyskotece i tak jakoś 
od razu poczułam, że to ten. – Aneta, proszę 
cię – odezwał się małżonek. – No co? – spoj-
rzała na niego z ukosa i wzruszyła ramionami. 
– Taka prawda – Ale kochają się? – zapytałem 
jak ostatni naiwniak. – Ona mówi, że go ko-
cha – powiedział mężczyzna – Ale ja w to nie 
wierzę. Dziewczyna jest rozwódką i chce się 
ustawić. Bo on jest ustawiony. – No to może on 
ją kocha? – dopytywałem. – On? – prychnę-
ła kobieta. – Proszę pana, faceci nie potrafią 
w ogóle kochać! – powiedziała nieznoszącym 
sprzeciwu tonem. Wymieniłem się z jej mę-
żem znaczącymi spojrzeniami. Odłożyłem 
ostatecznie książkę na bok, bo poczułem, że 
czeka mnie długa i trudna rozmowa. 

ENGLISH

DXB. LOVE FROM THE INTERNET

As I waited for my flight at the airport in Dubai, 
I picked a comfortable recliner, one of many 
available. I immersed myself in a book about 
a difficult childhood of a certain nobleman 
from Andalusia, who in his adult life developed 

DXB





Jak trafiłaś do świata PR-u? Kiedy postanowiłaś 
założyć własną firmę?
Moja przygoda z  branżą zaczęła się intensywną szko-
łą PR-u  podczas pracy w  Warszawie, gdzie stawiałam 
pierwsze kroki zawodowe. Od stażystki do Kierownika 
Działu Komunikacji Marketingowej. Czas biegł szybko, 
a ja miałam coraz więcej pomysłów na kolejne projekty. 
Jednocześnie realizowałam moje marzenie założenia 
szczęśliwej rodziny – chciałam, aby była liczna. W War-
szawie poznałam Rafała, co do którego byłam pewna, że 
możemy razem przenosić góry. Potem na świecie poja-
wiło się naszych dwóch synów i, aby poświęcić się w peł-
ni rodzinie, zdecydowaliśmy się zamieszkać w  Gdań-
sku – moim mieście rodzinnym. Rezygnując z  pracy, 
wyskoczyłam z pędzącego pociągu. Gdy chłopcy nieco 
podrośli, bardzo mocno zaczęło brakować mi wyzwań 
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O TYM, CZYM JEST DOBRY PR, JAK RADZIĆ SOBIE Z SYTUACJAMI 
KRYZYSOWYMI I JAK ŁĄCZYĆ ŻYCIE ZAWODOWE Z RODZINNYM, 
MÓWI KAROLINA JANIK, CEO AGENCJI PERSONAL PR.

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Tomasz Sagan
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zawodowych. Po czasie okazało się jednak, że naprawdę 
można harmonijnie pogodzić oba światy – to nieprawda, 
że życie zawodowe musi odbywać się kosztem prywatne-
go i odwrotnie. Agencja Personal PR powstała zatem po-
nad 8 lat temu, gdy młodszy syn nie miał jeszcze roku. 
Wszystko zaczęłam sama, ,,od zera”. Na pierwszy ogień 
dostałam pod opiekę PR-ową cztery firmy z Warszawy. 
Jednocześnie obiecałam sobie, że nie stracę z pola wi-
dzenia najważniejszych rzeczy w  życiu. Pracowałam 
zaledwie kilka godzin dziennie, ale codziennie i sumien-
nie. Po miesiącu dołączyła do zespołu Ala, w kolejnym 
miesiącu Iwona, potem kolejne osoby. Teraz jest nas kil-
kanaście, jesteśmy szanowanym i cenionym na rynku 
zespołem PR-owców. Z radością, ale i bardzo dużą dozą 
pokory mogę stwierdzić, że zadanie do tej pory zostało 
dobrze wykonane.

Na czym polega dobry PR?
Dobry PR to umiejętne nadawanie tonu i wyznaczanie 
kierunku skutecznej komunikacji, spełniającej cele bizne-
sowe klienta. W większości przypadków działamy z dru-
giego planu, jesteśmy zupełnie niewidoczne. O wielu suk-
cesach czy współpracach nie informujemy, gdyż to sukces 
klienta jest najważniejszy – nasz najczęściej świętujemy 
wewnętrznie. To wystarczy. PR-owcy obierający sobie za 
cel chwalenie się swoimi dokonaniami często tracą per-
spektywę i działają na swoją rzecz, nie klienta. Ponadto 
klienci cenią nas za dyskrecję, mają do nas zaufanie. To 
wielka wartość i dobry prognostyk długotrwałej współ-
pracy. Na zaufanie pracujemy, dowodząc wysokiej jakości 

SZACUNEK 
ZACZYNA SIĘ 
W ZESPOLE
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naszej pracy, bo ta to kolejny element dobrego 
PR-u. Mamy czas dla klienta, mamy wiedzę, 
przygotowanie praktyczne i narzędziowe. Bu-
dujemy relację, oceniamy, co jest dla klienta 
najlepsze, najskuteczniejsze. Dobry PR to nie 
tylko znajomość narzędzi, ale też wyczucie 
sytuacji – w jakich działaniach marka i zespół 
klienta mogą zaistnieć, co będzie dla klienta 
naturalne. Nic, co narzucone na siłę, nie funk-
cjonuje wystarczająco dobrze. Dobry PR to 
też zespół – pracowite, prawdziwie zaangażo-
wane osoby, które działają z prawdziwą przy-
jemnością. I w ten sposób robimy PR od wielu 
lat. Marysia, Ala, Karola, Daria, Iza, nasze 
dwie Kasie oraz Aga wiedzą o tym doskonale. 
Tak samo Dąbrówka i Sandra.

Co to znaczy sytuacja kryzysowa w PR?
Jest to sytuacja, z której trzeba jak najszyb-
ciej znaleźć wyjście. Gotowego scenariusza 
nigdy nie ma – należy na bieżąco dokładnie 
przeanalizować zdarzenie. Oczywiście, naj-
lepiej jest kryzys przewidzieć i mu zapobie-
gać, ale nie oszukujmy się – nie zawsze jest to 
możliwe. A jak już się zdarzy, należy włączyć 
myślenie wielowątkowe, spoglądać z perspek-
tywy innych osób i odpowiednio budować 
komunikację. Mamy duże doświadczenie 
w zakresie zarządzania kryzysem, czasem 
tematy, z którymi się stykamy, są przykre, 
ale tak jak lekarze, dbamy, aby ewentualne 
skutki tych problemów były jak najmniejsze. 
Prowadziłyśmy komunikację nieszczęśli-
wego wypadku, w którym zginęło dziecko, 
mamy też na koncie zarządzanie procedurą 
kryzysową w poważnym wypadku lotniczym 
za granicami naszego kraju. Ale częściej do-
radzamy, jak rozmawiać z lokalną społeczno-
ścią, z mieszkańcami, gdy coś się wydarzy. 
Nasz telefon dzwoni również, gdy klienci 
chcą komunikować niepopularne kwestie 
lub gdy osoby ze świata biznesu mają dyle-
mat, jakie decyzje komunikacyjne podjąć. 
Tematów jest wiele i oczywiście każdy z nich 
to nowe doświadczenie dla zespołu, ale woli-
my, kiedy świat kręci się wokół tematów jed-
noznacznie pozytywnych. 

ENGLISH

RESPECT BEGINS IN THE TEAM

Karolina Janik, CEO at Personal PR agency, tells 
us about what good PR is, how to deal with crisis 
situations, and how to balance work and private life.

How did you enter the world of PR? When 
did you decide to set up your own business?
My adventure in the industry began with in-
tensive PR training at work in Warsaw, where 
I took my first steps in the profession – from 
an intern to the Manager of Marketing Com-
munications Department. Time went fast, 
and I had more and more ideas for the next 
projects. At the same time, I was fulfilling my 
dream of starting a happy family – I wanted it 
to be large. In Warsaw, I met Rafał, and I was 
sure that we could move mountains together. 
Then, our two sons were born and, to concen-
trate more on the family, we decided to move 
to Gdańsk – my hometown. Resigning from 
work was like jumping off a  moving train. 
When the boys grew up a little, I started to 
miss work challenges. Finally, it turned out 
that it is possible to find a balance between 
the two worlds – it's not true that you can 
develop yourself at work only at the expense 
of your private life, and the other way round. 
I set up Personal PR agency over 8 years ago, 
when my younger son was no more than 
one year old. I started from scratch. At the 
beginning, I provided four companies from 
Warsaw with PR services. I promised myself 
not to forget about the most important things 
in life. I worked a few hours a day, but I did it 
every day and I was diligent. After a month, 
Ala joined me; after the next one, Iwona ap-
peared, and so on. Now the team comprises 
of several people, and we are a respected PR 
company. With satisfaction, but also humbly, 
I can say that so far the task has been per-
formed successfully.

What is good PR about?
Good PR is setting the tone and finding a di-
rection of effective communication that 

would meet business objectives of the cli-
ent. In most cases we operate in the back-
ground, we are invisible. We don't provide 
information on a number of our successes 
or companies we cooperate with, because 
what really matters is the success of the 
client – we usually have an internal celebra-
tion in the agency, and it's enough. If a PR 
agency concentrates on bragging about its 
achievements, it often loses perspective and 
starts to act for its own good instead of the 
client’s. Moreover, our clients appreciate 
our discretion and trust us. It's really im-
portant and it’s a good sign of a prospective 
long-term cooperation. By showing high 
quality of our work, which is another indis-
pensable part of good PR, we win trust of our 
clients. We have time for the client, knowl-
edge, practical skills and proper tools. We 
build a relationship, try to find the best and 
most effective solutions for a particular cli-
ent. Good PR is not only about professional 
tools, but also understanding a  particular 
market – how a brand and a client can bene-
fit and gain popularity in a natural way. Im-
posed solutions aren't effective, on princi-
ple. Good PR is also a team – hard-working, 
involved people for whom their work is also 
their passion. That's how we've been operat-
ing for a number of years. Marysia, Ala, Ka-
rola, Daria, Iza, Kasia, Kasia and Aga know 
it very well. The same with Dąbrówka and 
Sandra.

What is a crisis situation in PR?
It's a  situation that needs an immediate 
solution. I never have a ready-made scenar-
io – every event must be analysed thorough-
ly and individually. Of course, the best way 
is to predict a crisis and prevent it, but let's 
be honest – it's not always possible. And if it 
arises, one must handle it by looking from 
perspectives of other people and building 
communication in a proper way. We have 
considerable experience in crisis manage-
ment – situations we are faced with are 
sometimes unpleasant, but just like doc-
tors, we attempt to reduce potential adverse 
effects. We've managed communication 
concerning an accident, in which a  child 
died; we've also managed a crisis procedure 
in a serious aviation accident abroad. More 
often, however, we provide advice on how to 
communicate with a local community, with 
inhabitants, when something happens. Our 
clients also ask for our advice when they 
want to communicate unpleasant decisions 
or when they are in a dilemma what com-
munication decisions to make. There are 
many subjects and each of them is a  new 
experience for the team, but we prefer to 
break good news. 
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o  był wyjątkowo trudny tydzień. Nie wiem, dla-
czego, ale na dobicie się postanowiłam sięgnąć 
po Orianę Fallaci, włoską pisarkę, znienawidzoną 

dziennikarkę często nazywaną rasistką, która wiele lat 
temu przewidziała to, z czym obecnie musi się zmierzyć 
Europa. Podejrzewam, że przewraca się teraz w grobie 
i śmieje się w twarz tym wszystkim niedowiarkom, któ-
rzy bagatelizowali problemy imigracji, inności religijnej, 
szeroko otwartych granic czy Kościoła.

Czytam zapiski Fallaci i łapię się na tym, że co rusz 
podkreślam jej często impertynenckie i prowokacyjne 
pytania. Zadawała je najważniejszym osobistościom 
tego świata. Minęło tyle lat, a one nadal są aktualne, na-
wet te niezadane, a znalezione po śmierci w jej notesie. 
Mało kto wie, ale Oriana nie zadała ich nie dlatego, że 
nie zdążyła, czy czekała na odpowiedni moment. Powód 
był zupełnie inny, banalny. Jej dwaj potencjalni rozmów-
cy odmówili udzielenia wywiadu. Jednym z nich był Jan 
Paweł II. Żałuję, pewnie tak jak wcześniej i ona, że nie 
usłyszeliśmy, co ma do powiedzenia Polak, „Nasz Pa-
pież”, na pytania dotyczące niebezpieczeństw związa-
nych z Kościołem. Jedyne, co dziś zostaje, to zadanie ich 
na nowo. Pytania znajdowały się w teczce zatytułowanej 
„Wojtyła” i brzmiały tak:

„Jest coś, czego nie rozumiem: Wasza Świątobliwość 
wymaga od księży w Ameryce Południowej niemieszania 
się do polityki, dlaczego od polskich księży się tego nie 
wymaga?”

„Co Wasza Świątobliwość myśli o inkwizycji?”
„Dlaczego kościół ma taką obsesję na punkcie seksu?”
„Wasza Świątobliwość nie ma anielskiego wyglądu cha-

rakterystycznego dla papieży; stopy Waszej Świątobliwości 
są bardzo męskie, podobnie jak głos. Co Waszą Świątobli-
wość skłoniło do rezygnacji z tradycyjnej roli mężczyzny?”

„Czy można zapytać papieża, czy był kiedyś zakocha-
ny? Ja zapytałabym o to nawet Chrystusa…”

Brakuje takich dziennikarek. Waliła pytaniami pro-
sto z mostu, nie oglądając się nic - poprawność polityczną, 
konwenanse. Trafiała w sedno, nie zważając na to, kogo ma 
przed sobą, czy wypada, czy nie. Pytała o wszystko: islam, 
Kościół, narodowość, prawa. Szkoda, że Mistrz odszedł, 
a cyrk i bałagan nadal został ten sam. 

ENGLISH 

THE MASTER IS GONE

It has been a really hard week. I do not know why, but to 
twist the knife I decided to read some Oriana Fallaci, an 
Italian writer, a hated journalist often called a racist, who 
predicted the situation Europe is faced with a few years ago. 
I suppose that she is turning in her grave and laughing in 
the faces of those who belittled the problem of immigra-
tion, religious otherness, open borders or the Church.

Reading her texts, I catch myself underlining her imper-
tinent and provocative questions. She put them to the most 
important people in the world. Many years have passed, 
and the questions are still relevant, even those which had 
not been asked and were found in her notebook after her 
death. Few people know that Oriana did not ask them not 
because she had no time or was waiting for an opportune 
moment. The reason was completely different, one may 
even say trivial. Two of her potential interviewees refused 
to talk with her. One of them was John Paul II. I regret, prob-
ably as she did, that we did not hear what our Polish Pope 
would say about dangers related to the Church. All that is 
left is to ask the questions again. The questions were in a file 
entitled 'Wojtyła' and read as follows:

"There is one thing I do not understand. Your Holiness 
requires of priests in the South America that they stayed 
out of politics. Why does Your Holiness not require the 
same of the Polish priests?"

"What does Your Holiness think of the Inquisition?"
"Why is the Church so obsessed with sex?"
"Your Holiness does not have an angel-like look charac-

teristic of popes; the feet of Your Holiness are very manly, 
just like the voice of Your Holiness. What persuaded Your 
Holiness to give up the traditional role of a man?"

"Can one ask the Pope whether he has ever been in love? 
I would even ask Christ about that…"

Such journalists are few and far between. She did not 
beat about the bush, she did not care about political cor-
rectness, conventions. She hit the nail on the head, regard-
less of whom she was talking to, whether it was appropriate 
or not. She asked about everything: Islam, the Church, na-
tionality, rights. It is a pity that the master is gone, and the 
problems have remained the same. 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

MISTRZ 
ODSZEDŁ
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TEKST Jacek Górecki

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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NAGRAŁA DUET Z DAWIDEM 
PODSIADŁO. WZIĘŁA UDZIAŁ 
W TELEWIZYJNYCH TALENT-SHOW. 
OD KILKU LAT MUZYKA JEST DLA 
NIEJ CODZIENNOŚCIĄ, CHOCIAŻ 
WCIĄŻ CZEKA NA SWÓJ DEBIUT. 
ZA PARĘ MIESIĘCY O WERONICE 
KRZYKAWSKIEJ BĘDZIE GŁOŚNO.



Gdybyś miała porównać swoje życie do 
dźwięku, jaki to byłby dźwięk?
Moje życie jest teraz znacznie spokojniejsze 
niż kilka lat temu. Kiedyś śmiało można było 
porównać je do dźwięków perkusji, mocne-
go, intensywnego brzmienia. Z racji młodego 
wieku trochę też chaotycznego. Dzisiaj po-
równałabym je do dźwięku fortepianu. Niby 
klasyczny instrument, ale wymagający nie-
zwykłego skupienia. Często walczący w poje-
dynkę, ale też pozwalający sobie na drobne 
wirtuozerskie szaleństwa. Myślę, że takie jest 
też moje życie. Zmienne. Skupiam się teraz 
wyłącznie na płycie i na nauce w szkole. Mu-
siałam połączyć te dwie rzeczy i podejść do 
nich z takim samym zaangażowaniem. Wcze-
śniej śpiewałam na zlotach motocyklowych, 
grałam koncerty z zespołem czy chodziłam 
do szkoły muzycznej w Katowicach. Wszyst-
ko działo się szybko. Chociaż za kilka miesię-
cy moje życie znowu nabierze innego dźwię-
ku i wywróci się do góry nogami.

Kiedy tak naprawdę zaczęła się twoja 
przygoda z muzyką? Jakie były twoje 
pierwsze fascynacje, płyty, teledyski, 
artyści, którzy cię zainspirowali do tego by 
wybrać taką drogę?
Chyba nie będę oryginalna jeśli powiem: mu-
zyka była od dziecka. Ale naprawdę tak było. 
Pierwsze kroki stawiałam u cioci w fotelu. Sia-
dałyśmy razem i śpiewałam na cały głos „Rudy 
rydz” Heleny Majdaniec. Sąsiedzi chyba mnie 
przez to znienawidzili. Poważna przygoda 
z muzyką zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy zaczę-
łam chodzić do Szkoły Muzycznej w Dąbrowie 
Górniczej. To okres, który dał mi solidną pod-
stawę do tego co robię teraz. Możliwe, że gdy-
by nie takie początki, nie przeżywałabym i nie 
fascynowałabym się dzisiaj muzyką takich 
geniuszy jak Prince czy Czesław Niemen. Dla 
mnie są fenomenalni i nie do podrobienia.

Pod koniec roku czeka cię premiera 
debiutanckiego albumu. Upragnionego, 
dopracowanego przez wiele miesięcy. 
Wcześniej mieliśmy okazję poznać efekty 
twojej współpracy z Dawidem Podsiadło.
Materiał na mój debiutancki album powsta-
wał przez trzy lata. To sporo czasu. Zmienia-
łam się nie tylko ja, ale brzmienie płyty. Fascy-
nuję się teraz nowymi artystami i gatunkami. 
Nie lubię się ograniczać i stawiać sobie jakichś 
murów, dlatego też jest to płyta, której nie 
wrzucam do jednej szufladki. To połączenie 
popowego grania z mocniejszymi rockowymi 
tonami. Takie alternatywne granie, które od 
jakiegoś czasu bardzo mnie pociąga. 

Głośne debiuty lat 90-tych to między 
innymi opieka starszych kolegów Grzegorza 
Ciechowskiego, Edyty Bartosiewicz czy 

N I K T  Z A  M N I E  N I E 
O P OW I E  M O J E J  H I S T O R I I . 
M O J E  Ż YC I E  B A R D Z O 
C Z Ę S T O  Z M I E N I A 
K I E RU N E K ,  T E M P O.

Jacka Cygana. To oni odpowiadają za sukces 
największych nazwisk tamtych lat. Dzisiaj 
artyści chcą jak najwięcej zrobić samemu. 
Co było najważniejsze dla ciebie przy 
przygotowywaniu tego materiału? Co chcesz 
na początku swojej drogi powiedzieć?
Nie jestem artystką. Po prostu śpiewam. Ta 
płyta jest autorska. Sama komponuję muzy-
kę i piszę teksty. Traktuję to trochę jak pa-
miętnik, w którym zapisuję wspomnienia, 
zarówno te najnowsze, jak i te, które powra-
cają w myślach. Nikt za mnie nie opowie mo-
jej historii. Moje życie bardzo często zmienia 
kierunek, tempo. Dzieciństwo nie należało 
do najłatwiejszych. To był bardzo ciężki etap 
w moim życiu. Dużo przeszłam. Etap, z któ-
rym rozliczam się w moich tekstach, opowia-
dając swoją historię i dzieląc się nią z innymi. 
Teksty są napisane w języku angielskim, nie 
tylko dlatego, że ten język jest bardziej pla-
styczny w śpiewaniu, ale też lepiej wyraża mi 
się w nim emocje. Pewnie zostanę za to skry-
tykowana, już mnie za to krytykowano na za-
jęciach w szkole muzycznej.

Dla kogo piszesz swoje teksty?
Piszę dla siebie. Nigdy pod kogoś. Natomiast 
zawsze daję swoje teksty do przeczytania czy 
to rodzinie i przyjaciołom, czy to ludziom, 
którzy śledzą moje poczynania. Bardzo li-
czę się ze zdaniem innych. Często dostaję 
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wiadomości od obcych ludzi, że utożsamiają 
się z moimi tekstami. Oczywiście krytyka 
jest bardzo potrzebna i zdarzają się takie ne-
gatywne komentarze. One mnie uczą. Z każ-
dym takim zdaniem staram się zmierzyć i zro-
zumieć. Wyciągnąć jakieś wnioski. 

Jakie wnioski wyciągnęłaś po udziale 
w programach typu talent-show? Czego 
nauczyły cię te wielkie telewizyjne 
produkcje?
Każde doświadczenie jest po co coś, tak samo 
jak wspomniana wcześniej krytyka drugiej 
osoby. Niestety programy tego typu są wyre-
żyserowane od początku do końca. Najważ-
niejsze jest to, kto jest bardziej medialny, kogo 
można wypromować i na kim więcej zarobić. 
Dlatego też podrzuca się uczestnikom teksty, 
które mają wypowiadać na wizji czy sugeru-
je zachowania tylko po to, by bardziej zapaść 
w pamięć widzom. To jest niesprawiedliwe, ale 
oczywiście wiedziałam na co się piszę idąc do 
programu talent-show. 

Żałujesz?
Nie. Poznałam tam wielu ludzi, sporo się 
nauczyłam i przeżyłam. Zrozumiałam też, 
że dla mnie przeznaczona jest inna droga: 
komponowanie w domowym zaciszu. Same-
mu, bez narzucania się osób trzecich i mó-
wienia mi co mam robić.



Muzyka jest już twoją codziennością, 
która wypełnia każdy dzień, czy to jeszcze 
hobby, którym zajmujesz się między innymi 
obowiązkami?
Muzyka jest moim oddechem, najważniejszą 
częścią mojego życia. Nawet jeśli jej nie two-
rzę, nie śpiewam, to słucham nałogowo, np.: 
w szkole. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie 
było. Wszystkie moje problemy i trudne eta-
py przechodzę z muzyką. Ona stawia mnie na 
nogi. Ale ja się jeszcze uczę muzyki, uczę śpie-
wania. Nauka jest dla mnie na tym etapie naj-
ważniejsza. A co będzie dalej – czas pokaże. 

ENGLISH 

THE DEBUTANTE

She recorded a duet with Dawid Podsiadło and 
participated in television talent shows. Although for 
years now music has been her life, she is still waiting 
for her debut. Luckily, in a few months, everyone will 
know about Weronika Krzykawska.

If you were to compare your life to a sound, 
what sound would it be?
My life now is much calmer than it was a few 
years ago. Back then it could have been eas-
ily compared to the sound of percussion – 
strong, intensive music. Because of my young 
age also a bit chaotic. Today I would compare 
it to the sound of a fortepiano. Seems like 
a classic instrument, yet it needs incredible 
focus. With this instrument it is often a lonely 
fight but it is also allowing moments of virtuo-
so madness. I think this would be my life now 
- changing. Currently I try to focus only on my 
album and schoolwork. I had to connect these 
two things and approach them with the same 
engagement. Earlier I sang at motorcycle ral-
lies, gave concerts with a band and attended 
music school in Katowice. Back then every-
thing was happening so quickly. However, in 
a few months my life will change its sound and 
turn head over heels again.

When exactly has your adventure with 
music begun? What were the first 
fascinations, albums, videos, artists who 
have inspired you to choose this path?

life is often changing its direction and speed. 
My childhood was not the easiest one. It was 
a very difficult time in my life, I went through 
a lot. It is a period, with which I am dealing 
in my lyrics, through telling of my story and 
sharing it with others. The lyrics are written 
in English, not only because this language is 
very flexible in songs, but also because it is 
easier for me to express my emotions with it. 
I will probably be criticized for this; I was al-
ready criticized for it in music school.

Who are you writing your lyrics for?
I write for myself, never for others. Neverthe-
less, I always show my lyrics to family and 
friends, or to those, who are following my 
doings. I highly value their opinions. I often 
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I don’t think I will be original if I say: music 
was with me since childhood. But this is real-
ly the truth. I took my first steps at my aunts, 
in her chair. We would sit together and I sang 
with all my might „Rudy rydz” by Helena Ma-
jdaniec. The neighbours probably hated me 
for this. A serious adventure with music has 
begun when I was 7 years old, once I was en-
rolled in Music School in Dąbrowa Górnicza. 
This time has given me a strong foundation 
for what I am doing now. Were it not for this 
beginning I would probably not follow or be 
fascinated by such musical geniuses as Prince 
or Czesław Niemen. For me they are phenom-
enal and unforgeable.

By the end of the year your debut album 
will come out. Awaited and perfected for 
months. Earlier we had a chance to hear 
the effects of your cooperation with Dawid 
Podsiadło.
Materials for my debut album were being de-
veloped for three years. This is a fair bit of 
time. Not only have I changed, but also the 
sound of the album. Now I am fascinated by 
different artists and styles. I do not like to limit 
myself and put up fences and so I do not want 
to assign this album to one specific genre of 
music. It is a combination of pop with stronger 
rock sounds. This type of alternative music 
has really attracted me for some time now.

Loud debuts from the nineties are 
partly successful because of the help of 
older acquaintances, such as Grzegorz 
Ciechanowski, Edyta Bartosiewicz or Jacek 
Cygan. These musicians are responsible for 
the success of the biggest names of that 
generation. Today artists want to create 
everything by themselves. What was the 
most important part of preparing your 
material? What do you want to say at the 
beginning of your road?
I am not an artist. I just sing. This is an orig-
inal album, where I am composing my own 
music and writing my own lyrics. It is a bit like 
a journal in which I note down my memories, 
both new ones, as well as these recurring in 
my thoughts. No one else can tell my story. My 
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receive messages from strangers who identify with my lyr-
ics. Of course critique is important and I also get negative 
comments. I grow from them. I try to face, understand and 
take something away from each and every one of them.

What have you taken away from participating in 
television talent shows? What have you learned through 
these productions?
Every experience gives you something, just like the cri-
tique mentioned earlier. Unfortunately, such shows are di-
rected from the beginning to the end. The most important 
thing is who is the most attractive for mass media, who can 
be promoted and who will bring the highest income. This 
is why participants are given texts, which they are to say on 
stage, or suggested behaviours, which should make them 
more memorable. It is unfair but, obviously, I knew what 
I am signing up for, when participating in a talent show.

Do you regret it?
No. I have met many people there; I have learned and lived 
through a lot. I also understood that I am destined for a dif-
ferent road: composing in the comfort of my home. Alone, 
without others’ influence and commands.

Would you say that music is already a part of your 
everyday life or is it still a hobby to which you tend 
among other chores?
Music is my breath, the most important part of my life. 
Even if I am not creating it, not singing, then I am addic-
tively listening to it, for example at school. I cannot imag-
ine there being no music. All my problems and difficult 
times I get through with music. It helps me get back on 
track. But I am still studying music, learning to sing. At the 
moment my education is a priority. And what awaits me 
down the road? Time will show. 

Wię ce j  na anywhere . p l
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TEKST Paulina Bolko ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

Z  S Z A R O Ś C I  W  A W A N G A R D Ę

NA SPOTKANIE Z ZUZANNĄ SZAMOCKĄ UMÓWILIŚMY SIĘ W SAMYM SERCU WARSZAWY, W JEJ 
SHOWROOMIE NA KOSZYKOWEJ. OD PROGU POWITAŁ NAS RADOSNY SZCZEK SIMONA, BIAŁEGO 
PUDLA, KTÓRY PRAWIE CODZIENNIE TOWARZYSZY SWOJEJ WŁAŚCICIELCE. ZUZANNA MIMO MŁODEGO 
WIEKU MA NA SWOIM KONCIE WIELE SUKCESÓW. W 2012 ROKU DYPLOMOWA KOLEKCJA ZAPEWNIŁA 
JEJ ZWYCIĘSTWO W PRESTIŻOWYM KONKURSIE FASHION DESIGN AWARDS. ZAPROJEKTOWANE 
PRZEZ NIĄ UBRANIA NOSZĄ CZOŁOWE POLSKIE GWIAZDY, TAKIE JAK EWA CHODAKOWSKA CZY KASIA 
SOKOŁOWSKA. A JUŻ NA STARCIE MAŁGORZATA SOCHA NAZWAŁA JĄ NADZIEJĄ POLSKIEJ MODY.

Jak się zaczęła twoja przygoda z modą?
Już w  podstawówce wiedziałam, że swoją przyszłość 
zwiążę ze sztuką. Odkąd pamiętam lubiłam się wyróż-
niać, zaznaczać swój indywidualizm strojem. Odziedzi-
czyłam to chyba po mojej babci, która była niezwykle 
elegancką kobietą. Nawet w czasach najgłębszej komu-
ny potrafiła zaskakiwać strojem. Z każdej zagranicznej 
podróży dziadek przywoził jej materiały, które były 
praktycznie nie do zdobycia w  Polsce. Babcia sama 
projektowała swoje kreacje, a gdy pojawiłam się ja, za-
jęła się również moją garderobą. Realizowała każdy mój 
szalony pomysł, przez co często wyglądałam naprawdę 
niecodziennie. Sama również dość wcześnie zajęłam się 
tworzeniem ubrań. Początkowo szyłam głównie ubran-
ka dla moich Barbie, które były najlepiej ubranymi lal-
kami w mieście. Gdy analizuję to z perspektywy czasu, 
to dochodzę do wniosku, że od zawsze chciałam być 
projektantką.

Jednak nie od razu podjęłaś decyzję, że chcesz iść na 
projektowanie ubioru.
To fakt, początkowo myślałam o wzornictwie przemysło-
wym. Mój tata jest grafikiem, mama historykiem sztuki, 
więc doskonale wiem jak to jest być w Polsce artystą. 
Wzornictwo wydawało mi się dużo stabilniejsze niż pro-
jektowanie, a przy tym cały czas w jakiś sposób związa-
ne ze sztuką. Jednak w ostateczności pomyślałam sobie, 
że co mi szkodzi, trzeba próbować, podążać za swoimi 

marzeniami, najwyżej nie wyjdzie. No i zdecydowałam 
się pójść do Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii 
i Projektowania Ubioru.

Zatrzymajmy się na chwilę przy twojej rodzinie. 
Dorastałaś w bardzo nietypowych warunkach, 
w swoistym kolektywie artystycznym. To pomaga czy 
przeszkadza?
To zależy jak na to spojrzeć. Wiadomo, że jak dorastasz 
próbujesz nieco uciec od rodziny, tak po prostu dla za-
sady. Również przechodziłam w moim życiu przez takie 
chwile, np. bardzo bolała mnie krytyka moich prac ze 
strony taty. Nawet jak była konstruktywna, to odbiera-
łam to bardzo osobiście. A nie jestem jakaś wyjątkowo 
wrażliwa, od dziecka chodziłam na lekcje rysunku 
i przyzwyczaiłam się do uwag. Jednak co innego obca 
osoba, a co innego rodzic. Teraz myślę, że gdyby nie 
wsparcie rodziców, to nie byłoby mnie w tym miejscu. 
I to dosłownie, bo nawet showroom, w którym się znaj-
dujemy, to nasza wspólna praca.

Posiadanie swojej własnej pracowni czy butiku to 
luksus, o którym marzy niejeden młody projektant. 
Jednak nie każdy zdecydowałby się na prowadzenie 
multibrandu. Skąd taki pomysł?
Każde przedsięwzięcie ma na ogół dość prozaiczne 
początki. Tak było i w tym wypadku. Po prostu z cza-
sem przestałam się mieścić w wynajmowanej wspólnie 

Z SZAROŚCI 
W AWANGARDĘ
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Masz już własną markę, showroom i wierne grono 
odbiorców. Gdzie widzisz się za kilka lat?
Na pewno planuję ekspansję. Chcę spróbować swoich 
sił na rynku zagranicznym. Czasem mam wrażenie, że 
moje projekty są zbyt odważne na rynek polski. Moja 
marka jest awangardowa, a polska ulica jest ciągle szara 
i smutna. Ludzie na zachodzie mają dużo więcej swobo-
dy w dobieraniu garderoby, nie boją się eksperymen-
tować. Myślę też o twórczej współpracy, połączeniu sił 
z innymi twórcami i projektantami. Mam już w planach 
kilka projektów. Jeden z nich ujrzy światło dzienne już 
na jesieni. 

ENGLISH

FROM GREY TO AVANT-GARDE

We met with Zuzanna Szamocka in the heart of Warsaw, in her 
showroom in Koszykowa street. At the door, we were greeted by 
cheerful barking of Simon, a white poodle, which accompanies 
his owner almost every day. Despite her young age, Zuzanna 
has already achieved a lot of successes. In 2012, her diploma 
collection ensured her a victory in a prestigious contest Fashion 
Design Awards. Most famous Polish celebrities, such as Ewa 
Chodakowska or Kasia Sokołowska, wear clothes designed by 
her. At the very beginning, Małgorzata Socha called her the hope 
of Polish fashion.

How did your adventure with fashion begin?
In the primary school, I already knew that I would like 
to work in art in the future. I've always enjoyed stand-
ing out from the crowd, expressing my individual style. 
I  suppose I  take after my grandmother, who was su-
premely elegant. Even in the hard communist times she 
could surprise people with her outfit. My grandfather 
used to bring her fabrics impossible to get in Poland 
from his travels abroad. Grandma designed her outfits 
herself, and later she took care of my look too. She put 
all my crazy ideas into practice, so I sometimes looked 
really unusual. I started to create my own clothes quite 
early as well. At first, I mostly sewed clothes for my Bar-
bie dolls, which were the most stylish dolls in the city. 
When I look back at it, I realise that I've always wanted 
to be a designer.

Still, you didn’t decide to study clothes design just 
like that.
Indeed, at first, I thought about industrial design. My 
dad is a graphic, my mum is an art historian, so I know 
too well what it is like to be an artist in Poland. Industrial 
design seemed to me more stable than clothes design, 
and still, it was somehow connected with art. However, 
in the end, I thought "what's the harm," you must try, 
follow your dreams, or you’ll fail at worst. And so I de-
cided to go to the International School of Costume and 
Fashion Design.

Let's stay with your family for a while. You grew up 
in quite unusual circumstances, in a kind of artistic 
collective. Does it help or rather come in the way?
It depends. As a matter of principle, when you grow up, 
you try to drift apart from your family. I went through 
that as well, e.g. I found it hard to accept criticism of my 

z moim chłopakiem kawalerce. Całe nasze mieszkanie 
było zdominowane przez moje projekty, więc zaczęłam 
szukać przestrzeni na pracownie i tak natrafiłam na tę 
suterenę. Wcześniej przez lata był tu magiel, jednak od 
dłuższego czasu miasto nie mogło znaleźć chętnych 
na wynajem tego lokalu. Dopiero my dostrzegliśmy 
jego potencjał. Samej, młodej, świeżo upieczonej pro-
jektantce ciężko byłoby zarobić na czynsz, więc po-
myślałam: „czemu by nie podzielić się tą przestrzenią 
z innymi?”.

Jak ci się udało stworzyć tak niesamowite miejsce?
Kosztowało nas to masę pracy. Generalny remont trwał 
ponad 2 miesiące, a przez ograniczony budżet wszystko 
musieliśmy zrobić sami, łącznie z hydrauliką i kuciem 
tynków. Wspólnie z tatą i moim partnerem przyjeżdża-
liśmy tu prawie codziennie po pracy i działaliśmy. Lokal 
był w kompletnej ruinie, na ścianach i podłodze znajdo-
wały się zniszczone różowe płytki, prawdopodobnie spa-
dek po maglu. Najdziwniejszą rzeczą, jaką tu zastaliśmy, 
była umywalka wbudowana w podłogę, do tej pory nie 
rozszyfrowaliśmy do czego mogła służyć. Jednak trud 
się opłacił, bo dziś mam własne miejsce i nie dręczę już 
sąsiadów odgłosami mojej pracy.

Tata jest chyba ważną osobą w twoim życiu?
Tak, to prawda, od samego początku mojej kariery bar-
dzo mocno mnie wspiera, ale również bierze czynny 
udział w procesie tworzenia moich kolekcji. Swoje pro-
jekty opieram na unikatowych printach i wiedza mojego 
taty jako grafika jest tu nieoceniona.

Skąd, w dobie minimalizmu i wszechobecnej szarości, 
wziął się pomysł na tworzenie tak niezwykle 
odważnych i bogatych w kolory printów?
Wydaje mi się, że mój styl ukształtowało otoczenie, 
w którym dorastałam. Wychowałam się pod Warszawą, 
w Zalesiu Górnym, dzięki czemu mam inne spojrzenie 
na przyrodę. W mieście budzisz się, patrzysz przez okno 
i  widzisz drugi blok. Ja na co dzień byłam otoczona 
naturą i to z niej do dziś czerpię największą inspirację. 
Pierwszy raz na użycie printu zdecydowałam się przy 
mojej pracy dyplomowej, której motywem przewodnim 
były kurze pióra. I to właśnie po tej kolekcji doszłam do 
wniosku, że bardziej interesuje mnie zabawa tkaniną, 
wzorami niż krojem.

Skąd czerpiesz inspiracje?
Ze sztuki i natury. Szukam tematów, które na pierwszy 
rzut oka są nieciekawe. Przykładem tego może być moja 
kolekcja dyplomowa, gdzie za inspiracje posłużyły mi 
kury domowe. Mają one piękne upierzenie, jednak mało 
kto się nimi zachwyca, a już na pewno nie w snobistycz-
nym świecie mody.

A jeśli nie moda, to co?
Myślę, że projektowanie wnętrz. Przy urządzaniu sho-
wroomu odkryłam, jak ogromną frajdę sprawia mi de-
korowanie. Niewykluczone, że w przyszłości zajmę się 
tym. Poza tym pasjonuje mnie wspomniane już wcze-
śniej wzornictwo przemysłowe, czyli mówiąc prościej 
tworzenie opakowań do rzeczy użytkowych.



works from my father. Even if it was con-
structive, I used to take it personally. And 
I am not over-sensitive – since childhood 
I've attended drawing lessons and I  got 
used to comments. Criticism from a parent 
is somehow different. Now I know that but 
for the support of my parents, I wouldn't be 
where I am right now. And I really mean it, 
because even the showroom, where we are 
now, is our united effort.

Having your own studio or boutique is 
a luxury many designers dream of. But not 
everyone would decide on multi-branding. 
Where did you get that idea?
Every undertaking has a banal beginning. 
It was the same with multi-branding. At one 
point, there was little room for my works in 
a flat I shared with my boyfriend. My proj-
ects were all over the flat, so I  started to 
look for a place for a studio, and that's how 
I  found this basement. There used to be 
a mangle here, but for quite a long time the 
city couldn't find a new lessee. We noticed 
the potential of the place. It would have been 
hard for a young, fresh designer to pay the 
rent by herself, so I thought: "why not share 
the room?"

How did you manage to create such 
a special place?
We put a lot of work into it. Extensive redec-
oration lasted over 2 months, and due to 
a limited budged we had to do everything 
ourselves. I came here with my dad and my 
boyfriend almost every day after work. The 
place was completely ruined, there were 
dingy pink tiles, probably from the times 
of the mangle. The weirdest thing we found 
here was a basin built into the floor – we still 
don't know what it could have been here for. 
At any rate, it was worth our while – now 
I have my own place and I'm no longer a nui-
sance to my neighbours.

It seems your dad is an important person 
in your life?
Yes, that's true. Since the very beginning 
of my career he has supported me. What's 
more, he’s also participated in the process of 
creating my collections. I base my projects 
on unique prints, and my dad's knowledge 
as a graphic is invaluable.

In the days of minimalism and ever-
present grey, where did you get the idea 
of creating such bold and colourful prints?
I guess my style has been influenced by the 
environment I grew up in. I grew up in Za-
lesie Górne near Warsaw. Thanks to that 
I see the nature in a different way. In the city, 
you wake up, look out through a window, 

and you see another block of flats. I was sur-
rounded by the nature, and it still inspires 
me the most. For the first time, I decided on 
print in my diploma work, whose leitmotif 
was hen's feathers. After that collection, I re-
alised that I was more interested in playing 
with the fabric and patterns than in the cut.

Where do you draw your inspirations 
from?
From art and nature. I  look for subjects 
which are uninteresting at first glance. It 
can be seen in my diploma collection in-
spired by hens. They have beautiful feath-
ering, but few people notice it, especially in 
the snobbish world of fashion.

If not fashion, then what?
Interior design, I suppose. While I was ar-
ranging the showroom, I realised how much 

I enjoyed decorating. It's possible I'll take it 
up in the future. I am also fascinated by in-
dustrial design, that is creating packaging of 
everyday objects.

You have your own brand, a showroom, 
and a group of followers. Where do you 
see yourself in a few years’ time?
For sure, I intend to develop myself. I want 
to try my hand on the foreign market. It 
sometimes seems to me that my projects are 
too bold for the Polish market. My brand is 
avant-garde, and Polish streets are still grey 
and dreary. Western people are much more 
easy-going when it comes to their look, they 
aren't afraid of experiments. I also consider 
creative cooperation, joining forces with 
other artists and designers. I have plans for 
a few next projects. One of them will come 
out in the autumn. 

Z  S Z A R O Ś C I  W  A W A N G A R D Ę
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MODELKA / MODEL:  
Natalia Skolimowska 
/ Avant Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Justyna Polkowska 

ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHS: 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

WŁOSY / HAIR:   
Mateusz Mojsak 

PROJEKTANTKA / DESIGNER:  
Zuzanna Szamocka

STYLISTKA / STYLIST: 
Paulina Bolko
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT
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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

• 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

• 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

 

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy luggage

  

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:

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

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

IVANO-FRANKIVSK     www.airport.if.ua

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

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

NORWEGIA / NORWAY

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW

GRENOBLE 



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW

GRENOBLE 

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW

GRENOBLE 

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 GDANSK AIRPORT AMONG 
THE BEST POMERANIAN 
ENTREPRENEURS
On 20 June 2016 Gdansk Lech Walesa Airport was selected as one 
of the top ten “Businessman of the Year 2015 in Pomerania”. The 
CEO of the airport, Tomasz Kloskowski, received the statuette 
on behalf of the whole staff. The contest is organised by the Con-
vention of Entrepreneurs of the Pomeranian Province. Yet again, 
Gdansk Airport was honoured for its hard and effective work.

UNUSUAL VISITOR AT GDANSK 
AIRPORT
On 2 July an unusual plane landed at Gdansk Airport landing 
field. A private Boeing 757, by which probably Pharrell Williams 
came to Gdańsk for his concert at the Open’er festival in Gdy-
nia. Such powerful machines do not land in Gdańsk regularly, 
so it was a sight to admire for passengers present at the airport 
that day.

FROM BYDGOSZCZ TO GDANSK 
AIRPORT BY BUS
Good news for the inhabitants of Bydgoszcz. A new bus company 
providing transport of passengers directly to Gdansk Airport ap-
peared on the market. The company is called GDNExpress. Buses 
depart from the PKS bus station in Bydgoszcz. On their way to 
Gdańsk, they also stop in Osielsk and Świecie on Tucholska stre-
et. According to the report by Gazeta Pomorska, a local newspa-
per, the company guarantees timeliness, and the price of a ticket 
starts from PLN 9. For the inhabitants of Kujavy-Pomerania Pro-
vince, it is a new factor to take into account while choosing the 
airport of departure. 

PORT LOTNICZY GDAŃSK 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW POMORZA
20 czerwca 2016 roku Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
znalazł się w  złotej dziesiątce konkursu „Biznesmen roku 2015 
w  województwie pomorskim”. Prezes Tomasz Kloskowski przyjął 
statuetkę w imieniu całej załogi. Konkurs organizowany jest przez 
Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego. Dla gdań-
skiego portu lotniczego to kolejne wyróżnienie za ciężką i efektyw-
ną pracę.

NIEBYWAŁY GOŚĆ 
NA GDAŃSKIM LOTNISKU
2 lipca na płycie Lotniska Gdańsk wylądował niecodzienny samo-
lot. Prywatny Boeing 757, którym najprawdopodobniej przyleciał 
Pharrell Williams na koncert na gdyńskim festiwalu Open'er. Tak 
potężne maszyny nie lądują w  Gdańsku regularnie, dlatego też 
obecni tego dnia pasażerowie mieli co podziwiać.

BUSEM Z BYDGOSZCZY 
NA LOTNISKO GDAŃSK
Dobra wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy. W  ich mieście 
pojawił się nowy przewoźnik autobusowy, transportujący pasa-
żerów bezpośrednio na Lotnisko Gdańsk. To firma GDNExpress. 
Autobusy startują z Dworca PKS w Bydgoszczy, po drodze zatrzy-
mując się w Osielsku i w Świeciu przy ulicy Tucholskiej. Jak infor-
muje „Gazeta Pomorska”, firma gwarantuje punktualność, a ceny 
biletów zaczynają się już od 9 zł. Dzięki temu połączeniu miesz-
kańcy województwa kujawsko-pomorskiego mają dodatkowy bo-
dziec przy podejmowaniu decyzji o  wyborze lotniska, z  którego 
chcą skorzystać.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 

EN 



GDZIE TO JEST?
W południowo-wschodniej Anglii. Miasto leży w regionie administracyj-
nym zwanym Wielkim Londynem. Przez miasto przepływa Tamiza, jed-
na z najdłuższych rzek Wielkiej Brytanii.

JAK DOJECHAĆ?
Z  Gdańska bezpośrednio przetransportujemy się na dwa z  siedmiu 
londyńskich lotnisk. Na Stansted, zlokalizowane 48 km na północny 
wschód od centrum, polecimy liniami Ryanair, a na Luton – 50 km na 
północ – WizzAirem

CIEKAWOSTKI
To trzecie pod względem liczby ludności największe miasto Europy po 
Moskwie i  Stambule i  jedno z  największych na świecie pod względem 
obszaru.

WARTO ZOBACZYĆ
 Tower of London, historyczna warownia położona na północnym brzegu 
Tamizy. Główną częścią obwarowań jest White Tower.

Tower Bridge to jedna z  najbardziej charakterystycznych budowli 
Londynu. Most ma wiele nowoczesnych atrakcji, jak szklana podłoga z wi-
dokiem na Tamizę.

Big Ben, kolejny symbol Londynu. To zegar na wieży zegarowej 
Elisabeth Tower przy Palace of Westminster, w  którym gromadzi się 
parlament.

Muzeum Londynu to ponad milion eksponatów i setki tysięcy lat hi-
storii, nawet sprzed powstania miasta.

Tate Modern, muzeum sztuki nowoczesnej. To atrakcja dla tych, któ-
rzy wycieczkę do miasta uważają za niekompletną bez obejrzenia jego naj-
ciekawszych zbiorów.

Trafalgar Square to miejsce codziennych spotkań i celebracji takich 
okazji jak Nowy Rok.

Piccadilly, jedna z najsłynniejszych ulic Londynu. To też jedno z naj-
lepszych miejsc z restauracjami w mieście.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Parasol i płaszcz – na 365 dni w roku tych z opadami przypada w Londynie 
średnio 109,5. Lepiej jest z temperaturami – średnia temperatura w dzień 
wynosi ok. 15 stopni, a klimat jest umiarkowany przez cały rok.

EN  LONDON

THE HOTTEST CITY OF THE LAST MONTH. ONE OF THE MOST 
POPULAR DESTINATIONS AMONG PASSENGERS TRAVELLING 
FROM GDANSK AIRPORT. IN THE WAKE OF BREXIT, THE 
CAPITAL OF THE UNITED KINGDOM IS DEFINITELY WORTH 
VISITING. AND FROM GDAŃSK WE MAY FLY TO TWO 
AIRPORTS IN LONDON – LONDON LUTON WITH WIZZAIR 
AND LONDON STANSTED WITH RYANAIR.

WHERE IS IT?
In the South-East of England. The city includes an administrative region 
called Greater London. The River Thames, one of the longest rivers in the 
UK, flows through the city.

HOW TO GET THERE?
From Gdańsk, we may go directly to two out of seven airports in Lon-
don. To Stansted, located 48 km North East of the city centre, we can 
get with Ryanair, and to Luton – 50 km North of the centre – with 
WizzAir.

INTERESTING FACTS
It is the third biggest city in Europe in terms of population, the first being 
Moscow and the second Istanbul, and one of the biggest cities in terms 
of area.

PLACES TO VISIT
Tower of London – a historical stronghold located on the North bank of 
the River Thames. The main part of the stronghold is the White Tower.

Tower Bridge – one of the must-see landmarks in the city, offering 
a number of modern attractions, such as a glass floor walkway with a view 
of the River Thames.

Big Ben – another symbol of London. It is a clock at the Elisabeth Tow-
er (the Clock Tower) of the Palace of Westminster, the meeting place of 
the Parliament of the UK.

Museum of London – over a million exhibits documenting hundred 
thousands years of history, from prehistoric to modern times.

Tate Modern – a modern art gallery. A perfect place for those who 
consider a  trip to a city incomplete without seeing its most interesting 
collections.

Trafalgar Square – a meeting place, where celebrations such as New 
Year’s Eve are held.

Piccadilly – one of the most famous streets in London. A great number 
of restaurants are located there.

WHAT TO TAKE?
An umbrella and a coat – out of 365 days in a year about 109.5 are rainy 
days. When it comes to temperature, it gets better – an average tem-
perature during the day is about 15 degrees, and the climate is moderate 
throughout the whole year. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

NAJGORĘTSZE MIASTO OSTATNIEGO MIESIĄCA. JEDNA 
Z NAJRUCHLIWSZYCH DESTYNACJI Z GDAŃSKIEGO 
LOTNISKA. NA FALI BREXITU WARTO ODWIEDZIĆ 
STOLICĘ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA. A Z GDAŃSKA 
POLECIMY AŻ NA DWA LOTNISKA LONDYNU – LUTON 
Z WIZZAIREM I STANSTED Z RYANAIREM.

LONDYN
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GDZIE MOJA 
WALIZKA? CZASEM NAWET NOWOCZESNA TECHNOLOGIA 

I STARANIA OBSŁUGI NIE SĄ W STANIE UCHRONIĆ 
BAGAŻU PRZED ZAGINIĘCIEM. NA SZCZĘŚCIE ISTNIEJE 
TAKIE MIEJSCE, JAK BIURO ZAGUBIONEGO BAGAŻU.



ieważne jak zaawansowany system ich obsługi zostanie 
wprowadzony, do zagubienia bagażu może dojść zawsze. 
Nie chcemy nikogo straszyć, ale to niestety jeden z  ele-

mentów, których nie da się ominąć przy transporcie lotniczym. 
Zazwyczaj dzieje się to z  dwóch powodów. Pierwszym z  nich są 
opóźnienia na lotach tranzytowych, które wymagają szybkiej prze-
siadki z  jednego samolotu do drugiego. W  takich wypadkach ba-
gaże po prostu nie są przepakowane wystarczająco szybko i mogą 
utknąć na lotnisku tranzytowym. Drugim najczęstszym powodem 
jest zerwanie z bagażu zawieszki informującej o destynacji, co po-
zostawia go anonimowym. Co więc zrobić w momencie, kiedy po 
wyjściu z  samolotu nie zobaczymy naszej walizki wśród bagaży 
czekających na taśmie? W takim wypadku należy zgłosić zaginię-
cie do biura reklamacji bagażowej. Port Lotniczy Gdańsk korzysta 
z usług dwóch firm handlingowych – LS Airport Service obsługują-
cej rejsy LOT-u i Welcome Airport Service współpracującej z więk-
szością pozostałych przewoźników działających na gdańskim 
lotnisku.

Jeśli chcesz zgłosić zaginięcie bagażu, pamiętaj o kilku podsta-
wowych sprawach. Po pierwsze – reklamacja na brak bagażu po-
winna być złożona przed wyjściem z  hali przylotów. Nie wolno ci 
wcześniej opuścić terenu lotniska, musisz natychmiast udać się do 
biura reklamacji bagażowej. Trzeba pamiętać także o zabraniu do-
kumentów podróżnych, czyli kwitu nadania bagażu oraz karty po-
kładowej. Po złożeniu reklamacji w biurze, pasażer otrzymuje po-
twierdzenie, tak zwany PIR – Property Irregularity Report, który 
należy zatrzymać na potrzeby dalszych procedur. Agent reklama-
cji może również poprosić o opisanie walizki jak i jej zawartości – 
może się to wydawać dziwne, ale w wypadku zerwania się zawiesz-
ki bagażowej jest to niezbędne do odnalezienia zguby. Uszkodzenie 
bagażu czy brak w  jego zawartości w  większości linii lotniczych 
powinny być również zgłoszone bezpośrednio na lotnisku. Linie 
lotnicze współpracują z serwisami, które reperują bądź wymienia-
ją uszkodzone walizki na nowe. Brakami w  zawartości natomiast 
zajmują się działy odszkodowawcze danego przewoźnika. Każda 
reklamacja powinna być zgłoszona w pierwszej kolejności do biura 
reklamacji, a dopiero później agent kieruje pasażera do odpowied-
niego serwisu czy linii lotniczej.

– Całkowite zagubienia należą do rzadkości między innymi 
dzięki nowoczesnemu systemowi poszukiwania bagażu, który 
spina wszystkie lotniska w  jedną sieć – tłumaczy Karolina Muci-
łowicz, Koordynator Sekcji Reklamacji Bagażowych w  Welcome 
AS. W  tym systemie katalogowane są wszystkie zagubione baga-
że. – W 2015 roku do firma Welcome AS założyła spraw na siedem 
i  pół tysiąca walizek łącznie, z  czego znakomitą większość udało 
się odnaleźć i przekazać pasażerom. – dodaje Muciłowicz. Przy ol-
brzymiej ilości gości odwiedzających Port Lotniczy Gdańsk to na-
prawdę minimalne liczby. W wypadku odszkodowania za całkowi-
te zaginięcie bagażu, należy skontaktować się bezpośrednio z linią 
lotniczą. Wcześniej trzeba przygotować dokładny opis i wycenę za-
wartości swojej walizki. Do przewoźnika trafiają także bagaże nie 
odebrane z lokalnego biura reklamacji bagażowych, zazwyczaj po 
5-7 dniach. Warto też pamiętać, że większość regulaminów wyraź-
nie mówi, że przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za artyku-
ły łatwo psujące się, tłukące, pieniądze, biżuterię czy dokumenty, 
dlatego przedmioty o dużej wartości warto mieć zawsze przy sobie, 
w bagażu podręcznym.

Warto pamiętać także o  pewnej drobnostce, która jest pozor-
nie banalna, ale bardzo ułatwia odnalezienie bagażu – oznaczmy 
go jakimś charakterystycznym elementem. Może to być naklejka 
z  imieniem i  nazwiskiem, kolorowa wstążka lub coś podobnego. 
Czarnych walizek na kółkach z  wyciąganą rączką jest naprawdę 

N dużo i  cih przeszukiwanie może zająć wiele czasu. A  taki mały 
szczegół bardzo ułatwia odnalezienie walizki dla sekcji reklamacji 
bagażowych. 

Pracownicy biura mają świadomość, że najczęściej przychodzą 
do nich klienci zmęczeni podróżą, a na dodatek spotyka ich przy-
kra niespodzianka w postaci braku bagażu. Jednak trzeba mieć na 
uwadze, że nerwy na nic się nie zdadzą, a rzetelne i szczegółowe in-
formacje przekazane agentowi sekcji z pewnością usprawnią pro-
ces poszukiwania walizki.

EN  WHERE IS MY LUGGAGE?

SOMETIMES EVEN MODERN TECHNOLOGY AND STAFF 
EFFORTS CANNOT PROTECT LUGGAGE FROM GETTING 
LOST. FORTUNATELY, THERE IS SUCH A PLACE AS THE 
LOST LUGGAGE OFFICE.

No matter how advanced is the handling system luggage still may 
get lost. We do not want to scare anyone but unfortunately this is 
one of the elements, which are unavoidable in air transfer. Usually 
this happens due to two reasons. The first one is transit flight de-
lays, which call for a  quick flight change. In those situations lug-
gage is simply not carried over fast enough and can get stuck on 
the transit airport. The second most frequent reason is ripping off 
of the bag tag that informs about the destination airport, which 
makes the luggage anonymous. So what should we do if after step-
ping off the plane we do not see our luggage amongst the bags wait-
ing on the carousel? In such situation we have to go to the Lost Lug-
gage Office. Gdańsk Airport is using the services of two handling 
companies – LS Airport Service handling LOT flights and Welcome 
Airport Service working with most of the other carriers on Gdańsk 
Airport.

If you want to report lost luggage you need to remember about 
few ground rules. Firstly, you should report lost luggage before 
leaving the arrivals hall. You cannot first leave the airport grounds; 
you have to immediately go to the Lost Luggage Office. You should 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

For more information please call:
 
+48 608 047 635 
vip@airport.gdansk.pl
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also remember to take your travel documents with you – your 
luggage check-in receipt and boarding pass. After reporting your 
luggage loss at the office the passenger receives the so called PIR 
– Property Irregularity Report, which he should keep for further 
procedures. The lost luggage official can also ask you to describe 
your bag and its contents. This may seem weird but if the luggage 
tag has fallen off this information is necessary to help find said lug-
gage. For most airlines luggage damage or missing of its contents 
should also be reported directly at the airport. Airlines work with 
services, which fix or exchange damaged suitcases for new ones. 
Missing content is recompensed by airline insurance departments. 
All issues should be first reported to the Luggage Office and then 
an agent will direct a passenger to the right service or airline.

- Permanent luggage loss happens rarely, partly thanks to the 
modern system of luggage searching, which connects all airports 
in one net – explains Karolina Muciłowicz, Coordinator of the Bag-
gage Claims Department at Welcome AS. All lost luggage is cate-
gorized in this system. – In year 2015 Welcome AS filed cases for 
seven-and-a-half-thousand suitcases, from which most were found 
and returned to the passengers.  – Muciłowicz adds. In compari-
son to the huge amounts of travellers visiting Gdańsk Aiport these 

numbers are minimal. In case of compensation for loss of luggage 
altogether you need to contact the airline directly. Earlier you need 
to prepare a  detailed description and cost estimation of the con-
tents of your suitcase. The airline also receives luggage, which was 
not picked up from the local lost luggage office, usually after 5-7 
days. It is worth remembering that most regulations clearly state 
that the airline is not taking responsibility for easily breakable 
items, glass, money, jewellery or documents, therefore it is worth 
holding your valuables close to your person, in your carry-on bag. 

It is also important to take care of one detail that seems to be 
banal but makes finding your luggage a  lot easier – mark it with 
a  characteristic element. It can be a  sticker with your name and 
surname, a colourful piece of lent or something similar. There are 
a lot of black suitcases with long handles and wheels, and looking 
through them can take a  long time. And this small detail really 
makes it a lot easier for the lost luggage service to find your bag.

Office workers are aware that they are usually approached by 
clients, who are tired from travelling and unpleasantly surprised by 
missing luggage. Nevertheless, you should keep in mind that nerves 
will not help your case, whereas calm and detailed information given 
to the lost luggage agent will surely improve the search for your bag.
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