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GRZEGORZ 
KAPLA

 
Jest aktorem i pre-
zenterem telewi-
zyjnym, czyli na 
wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

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

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

FOT. MAT. PRASOWE

 NASI AUTORZY

 
Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza 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 cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

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

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA
 
Coach, trener, desi-
gner. Specjalizuje 
się w projektowaniu 
myślenia w biznesie 
, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowe-
go miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

EN
A coach, trainer and 
life designer. She 
specializes in thinking 
design in business, 
art and culture. She 
speaks from the bot-
tom of her heart. She 
is interested in new 
technologies and the 
recent knowledge of 
human brain. The orig-
inator and co-owner 
of Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first Polish 
lifestyle place where 
one can learn thinking 
design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

 
Niekwestionowany 
autorytet w dzie-
dzinie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornictwa 
przemysłowego, 
wykładowca Poli-
techniki Mediolań-
skiej. Prowadzi we 
włoskim Como stu-
dio OMC Design, jest 
również sekretarzem 
Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordy-
natorem presti-
żowej A’Design 
Award&Competition.

EN
Undisputed author-
ity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Po-
litecnico di Milano 
University. He runs 
OMC design studio 
in Como, Italy, is 
a Secretary of Inter-
national Association 
of Designers and 
holds coordinator 
position at A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

DR ONUR 
COBANLI

1 4 – 1 5



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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

 
Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla zwy-
kłego śmiertelnika. 
Kulinarny obieży-
świat i poszukiwacz 
intensywnych sma-
ków. Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

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

FOT. JOANNA OGÓREK 

 
Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył gofor-
world.com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

EN
It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He carries 
tonnes of haters 
in his backpack for 
having his own opin-
ions. But here he is 
always on the road, 
far away from all of 
them. He created 
goforworld.com to 
avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Can-
ada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

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

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

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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N ISZCZ YCI EL A
K SEROKOPI A R EK

MOGLIBYŚMY ZROBIĆ KOLEJNY NORMALNY 
WYWIAD Z MARCINEM PROKOPEM, ALE BYŁBY 
TO KOLEJNY NORMALNY WYWIAD Z MARCINEM 
PROKOPEM. WOLELIŚMY ZAMIESZAĆ I POPROSILIŚMY 
O PRZEPROWADZENIE WYWIADU PROJEKTANTA 
MODY RODRIGO DE LA GARZĘ. A ZATEM, SZANOWNY 
CZYTELNIKU: MARCIN PROKOP W ROZMOWIE 
Z RODRIGO DE LA GARZĄ (I TO WCALE NIE O CIUCHACH!).

        POLSK I

SEN

TEKST Rodrigo De La Garza ZDJĘCIA Monika Szałek MAKE-UP Joanna Łukijanczuk



SEN



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 8 – 1 9

Rodrigo De La Garza: Jak tam, Marcin? 
Wszystko w porządku?
Marcin Prokop: Tak, tak... W porządku, dzię-
kuję. Dobrze wyglądasz.

Dzięki, stary, robię, co mogę.
Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że odwza-
jemnisz komplement. Może mógłbyś teraz 
powiedzieć coś o mnie?

Podoba mi się twoja poszetka.
(śmiech) Ok.

To mój drugi wywiad. Pierwszy przeprowa-
dziłem z Alessandrą Ambrosio. Teraz twoja 

kreatywnymi procedurami. Chciałem być 
jak Gordon Gekko, a zamiast tego zostałem 
operatorem kserokopiarki. Ale nawet w tym 
byłem beznadziejny.

Więc to też twoja wina. Ok.
Tak, można powiedzieć, że noszę w sobie to 
brzemię.

Widzę, że dręczą cię wyrzuty sumienia. 
(śmiech)
Problem polegał na tym, że nawet kiedy pro-
szono mnie o skserowanie dokumentów, za-
pominałem o wyjęciu spinaczy. Wkładałem 
wszystko do kopiarki, wciskałem start, całą 

kolej. 2:0 dla mnie. Moje pierwsze pytanie. 
Jak Marcin Prokop stał się Marcinem Proko-
pem? Zawsze mnie to zastanawiało...
Jak człowiek staje się tym, kim jest?

Tak, sam staram się znaleźć odpowiedź.
Cóż, jedni mogą powiedzieć, że to szereg 
przypadkowych zdarzeń, inni – że to zrzą-
dzenia opatrzności. Studiowałem bankowość 
i finanse. Po skończeniu studiów dostałem 
się na staż w banku i zostałem tam przez trzy 
miesiące. Po tym czasie nie byli zbyt skłonni 
do dalszej współpracy, bo zwyczajnie się do 
tej roboty nie nadawałem. Trudno mi było 
ukryć znudzenie powtarzającymi się, niezbyt 

TRUDNO MI BYŁO UKRYĆ ZNUDZENIE 
POWTARZAJĄCYMI SIĘ, NIEZBYT 
KREATYWNYMI PROCEDURAMI. CHCIAŁEM 
BYĆ JAK GORDON GEKKO, A ZAMIAST TEGO 
ZOSTAŁEM OPERATOREM KSEROKOPIARKI. 
ALE NAWET W TYM BYŁEM BEZNADZIEJNY.

umowę kredytową - kilkadziesiąt stron - wcią-
gało do maszyny, a potem wszystko wybu-
chało. Pojawiał się ogień, dym i inne atrakcje. 
Z powodu mojej nieuleczalnej niekompeten-
cji cały sprzęt biurowy był ciągle zepsuty.

Król ksero!
Niszczyciel ksero! Albo odwrotnie, bo w pew-
nym sensie to ksero zniszczyło moją karierę. 
Po serii wpadek w banku zacząłem się zasta-
nawiać, co dalej mógłbym zrobić ze swoim 
życiem. Zwróciłem wtedy uwagę na maga-
zyn, który właśnie pojawił się na polskim 



rynku. Nazywał się „Machina”. Byłem jego 
wiernym czytelnikiem i pewnego dnia na-
pisałem list do magazynu z opinią na temat 
któregoś z opublikowanych przez nich arty-
kułów. Po kilku dniach do mnie zadzwonili... 
Redaktor naczelny dosłownie powiedział mi, 
że jeśli jestem takim wszystkowiedzącym 
dupkiem, to powinienem sam spróbować na-
pisać artykuł. Zwyczajnie mnie prowokował. 
W efekcie napisałem kilka recenzji muzycz-
nych, które im się spodobały, więc zapropo-
nowali mi dalszą współpracę. W ten sposób 
przeszedłem kilka etapów w tym magazynie: 
najpierw byłem współpracownikiem, potem 
zostałem dziennikarzem na etacie, redakto-
rem, dyrektorem działu promocji i w końcu 
redaktorem naczelnym i menedżerem ge-
neralnym całego wydawnictwa. Spełnił się 
mój amerykański sen. A może polski? Naj-
smutniejsze jest to, że to ja po kilku latach za-
mknąłem magazyn. Upadł z powodu różnych 
czynników ekonomicznych. Ale nie wchodź-
my w szczegóły, nie są zbyt interesujące.

Mnie to naprawdę zainteresowało, ale 
w porządku.
(Śmiech) No dobrze, pewnego dnia polski 
rząd postanowił zakazać mediom reklamy 
alkoholu i  papierosów, więc straciliśmy 
80% naszego budżetu i nie udało się zebrać 
tych pieniędzy z innych źródeł. I to by było 
na tyle. Zacząłem się wtedy rozglądać za 
pracą w telewizji. Chciałem zostać PR-ow-
cem w MTV. Bardzo mi się podobało, jak 
w tamtych czasach stacja kreowała gusta 
muzyczne, zanim zmieniła się w parodię 
samej siebie. Znałem gościa w MTV, więc 
zadzwoniłem do niego i poprosiłem, żeby 
umówił mnie z ludźmi, którzy podejmowali 

... JEDNI MOGĄ POWIEDZIEĆ, ŻE 
TO SZEREG PRZYPADKOWYCH 
ZDARZEŃ, INNI – ŻE TO 
ZRZĄDZENIA OPATRZNOŚCI. 
STUDIOWAŁEM BANKOWOŚĆ 
I FINANSE. PO SKOŃCZENIU 
STUDIÓW DOSTAŁEM SIĘ NA 
STAŻ W BANKU I ZOSTAŁEM TAM 
PRZEZ TRZY MIESIĄCE. PO TYM 
CZASIE NIE BYLI ZBYT SKŁONNI 
DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY, 
BO ZWYCZAJNIE SIĘ DO TEJ 

ROBOTY NIE NADAWAŁEM.

P O L S K I  S E N  N I S Z C Z Y C I E L A  K S E R O K O P I A R E K 
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tam decyzje. Po spotkaniu zjawił się mój 
znajomy i zapytał, jak poszło. Jednocześnie 
wymknęło mu się, że szukają VJ-a.

Ok.
Mówił: „Zarejestrowaliśmy już wszystkich 
kandydatów i nadal mamy wolne studio na 
pozostałe piętnaście minut, więc jeśli masz 
ochotę, możesz nagrać jakieś życzenia Bo-
żonarodzeniowe dla twoich rodziców albo 
co tam innego chcesz”. Mieli kamerę, mieli 
studio, więc musiałem tylko wejść do środ-
ka i zrobić swoje. No to zrobiłem. Zacząłem 
udawać, że jestem VJ-em: stroiłem miny do 
kamery, żartowałem i gadałem mnóstwo 
głupot. Najśmieszniejsze jest to, że po kilku 
dniach zadzwonili i powiedzieli, że dosta-
łem tę pracę. A ja na to: „O, super. Kto w takim 
razie będzie w moim pijarowskim zespole 
i kiedy zaczynamy?”. Po chwili ciszy usłysza-
łem: „Nie, nie, tu nie chodzi o PR. Chcemy cię 
przed kamerą. Wygrałeś casting. Byłeś naj-
lepszy w całej grupie”. Szaleństwo. Nawet nie 
wiedziałem, że pokazali ten nagrany przeze 
mnie kawałek dyrektorowi programowemu.

Ile miałeś wtedy lat?
Z 19, może 20.

Wow! Świeża krew.
Zacząłem więc pracować dla MTV, a przy okazji 
zaczęli mnie zauważać ludzie z innych telewizji. 
Kiedyś dla żartu zadzwoniłem z mojego progra-
mu do Kuby Wojewódzkiego, wkręcając go w ja-
kiś absurd. Tak mu się nasza rozmowa spodo-
bała, że potem zaproponował mi, by zastąpić 
go w jury „Idola”. Takie rzeczy sprawiały, że 
awansowałem do wyższej ligi. Potem zaproszo-
no mnie na kolejny casting, pojawiła się nowa 
oferta pracy w telewizji... I tak się to rozkręciło.

Potoczyło się lawinowo.
Tak. I ta lawina nadal trwa.

Czy jako osoba publiczna często spotykasz 
się z krytyką?
Nie przejmuję się tym. Myślę, że zawsze by-
łem odporny na opinie innych, bo to, czego 
zawsze najbardziej chciałem, to być sobą, nie 
projekcją oczekiwań innych. To naturalnie 
zrobiło ze mnie outsidera, nie tylko ze wzglę-
du na to, że byłem znacznie wyższy od innych, 
a więc inny. Często krytykowano mnie za 
moje wybory, bo zanadto się wyróżniałem. 
Nie byłem jak owca biegnąca za stadem.

Byłeś jak wilk w owczej skórze?
(Śmiech) Byłem po prostu jak owca, która 
idzie w inną stronę, żeby zobaczyć, czy na in-
nej polanie też jest trochę zielonej trawy.

Coś w stylu „pieprzyć ten płot, idę inną drogą”.
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Tak, spróbuję, skoczę, może nie jest podłączo-
ny do prądu. A jeśli nie dam rady go przesko-
czyć, znajdę w nim dziurę i się prześlizgnę.

Zupełnie jak moje alpaki.
Nic nie przebije twoich alpak.

Kiedy postanowiłeś zostać pisarzem?
Jak już wspomniałem, zawsze chciałem być 
tak wszechstronny, jak to tylko możliwe. 
Ciągle chcę próbować nowych rzeczy. Nie 
mówię oczywiście o narkotykach. Szczerze 
powiedziawszy, nigdy nie brałem narkoty-
ków. Mam w sobie dość wewnętrznej energii 
i naturalnego ekscentryzmu.

Masz na myśli, że jesteś sam w sobie wy-
starczająco zwariowany?
Pewnie gdybym wziął LSD, wylądowałbym 
w szpitalu psychiatrycznym. Albo wymyślił 
lek na raka. Nigdy nie wiadomo. Ale wraca-
jąc do pisania książek, od dziecka marzy-
łem, żeby to zrobić. Miałem takie notesy, 
w których zapisywałem różne historie ze 
mną w roli superbohatera i tak dalej.

No tak, jasne.
Ale najważniejszym impulsem były moje 
pry watne dyskusje z Szymonem Hołow-
nią. Jesteśmy jak ogień i woda, kompletnie 
różni w naszych poglądach, więc bardzo 
dużo rozmawiamy na różne tematy, od 
polityki do religii. Pewnego dnia zorien-
towaliśmy się, że przypadkowi ludzie albo 
nasi współpracownicy często przysłuchują 

się tym naszym debatom. Dotarło do nas, 
że ludzie naprawdę są zainteresowani tego 
typu poważnymi tematami, niekoniecznie 
w akademickim wydaniu. Postanowiliśmy 
więc napisać książkę, która tak naprawdę 
byłaby zapisem naszych rozmów. Zanim 
się zorientowaliśmy, sprzedaliśmy ponad 
160 tysięcy kopii, po czym wydawnictwo 
zaproponowało mi napisanie książki dla 
dzieci. Stwierdziłem, że wykorzystam moje 
dzieciństwo i przygody, jakich doświadczy-
łem do opowiedzenia bardziej uniwersal-
nej historii. To było ogromne wyzwanie, 
bo kluczową kwestią było to, jak pisać dla 
dzieci w sposób, który sprawi, że będą cię 
słuchać, że będziesz dla nich wiarygod-
ny i zdobędziesz ich zaufanie bez cienia 
protekcjonalności.

Czy pomogło to, że sam masz dzieci?
Z pewnością, moja córka była pierwszym re-
cenzentem książki.

A powiedziałeś jej, że jeśli jej się nie spodo-
ba, nie dostanie kieszonkowego?
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Nie, było dokładnie odwrotnie. Jeśli jakaś 
część jej się nie podobała, nudziła ją albo 
usypiała, pisałem ten fragment na nowo. 
I jestem naprawdę zadowolony z efektów. 
Sprzedałem ponad 70 tysięcy egzem-
plarzy, a  niedawno ukazała się kolejna 
część przygód Longina, głównego boha-
tera, zatytułowana „Longin, tu byłem”. 
Jak widzisz, w moim życiu wszystko jest 
konsekwencją czegoś innego.

Nie ma tam wielu imigrantów.  Kolejną cie-
kawostką jest fakt, że to także światowa 
stolica klonowania zwierząt. Więc jeśli twój 
pies zdechnie, mogą ci zrobić nowego, jeśli 
tylko zapłacisz im 100 tysięcy dolców. Po 
sześciu tygodniach możesz przyjechać ode-
brać klona.

Czy pamięta to, co oryginalny pies? Nie 
chciałoby mi się trenować go po raz drugi.

Dużo więc podróżujesz dzięki TVN?
Tak, zdarzają się momenty intensywnych po-
dróży. Kilka tygodni temu leciałem z Warsza-
wy do Dubaju, z Dubaju do Seulu, z Seulu do 
Warszawy, z Warszawy do Lizbony, z Lizbony 
do Chicago, z Chicago do Raleigh w Karoli-
nie Północnej, jeden lot po drugim. Więc na-
gle zgubiłem dwa dni z kalendarza z powodu 
zmian stref czasowych.

Ale zapłacili ci za te dwa dni?
Nie o to chodzi. Mnie martwi to, czy je-
stem o dwa dni starszy czy młodszy. Trud-
no powiedzieć. 

Podziękowania dla Rodrigo De La Garzy
www.delagarza.pl

EN

THE POLISH DREAM OF A XEROX 
KILLER

WE COULD HAVE HELD ANOTHER NORMAL 
INTERVIEW WITH MARCIN PROKOP, BUT 
IT WOULD BE JUST ANOTHER NORMAL 
INTERVIEW WITH MARCIN PROKOP. WE 
DECIDED TO CAUSE SOME STIR AND ASKED 
FASHION DESIGNER RODRIGO DE LA GARZA 
TO CARRY OUT THE INTERVIEW INSTEAD. 
SO, DEAR READER, ENJOY THE CONVER-
SATION BETWEEN MARCIN PROKOP AND 
RODRIGO DE LA GARZA (IT DOES NOT RE-
VOLVE AROUND CLOTHES AT ALL!).

Rodrigo De La Garza: So how are you Mar-
cin? Everything’s fine?
Marcin Prokop: Yeah, yeah... I’m fine, thanks. 
You’re looking good.

Thank you, man, I do what I can.
I was actually expecting you to return the 
compliment. So maybe you can say some-
thing about me?

I like your pocket square.
(Laugh) Alright.

This is my second interview. Alessandra 
Ambrosio was the first one, now it’s time 
for you. So I think I am two for two. You 
are both tall. My first question is how Mar-
cin Prokop became Marcin Prokop, because 
I was always curious about it...
How people become who they are?

Yes, I am still trying to find that out myself.
Well, some may say it was a series of acci-
dents; others would claim it were divine 
interventions. I was studying finance and 
banking. And then, after graduating, I got 

Wspominałeś, że wróciłeś niedawno z Korei 
Południowej. Pojechałeś tam w celach roz-
rywkowych czy zawodowych?
Kręciłem tam film dokumentalny. Ob-
serwowałem kilka zjawisk społecznych, 
zachodzących w  tym kraju. Większość 
kojarzy Koreę Południową z  jedzeniem 
psów i telefonami Samsunga. Ale to miej-
sce ma znacznie więcej do zaoferowania. 
Jest na przykład światową stolicą chirurgii 
plastycznej.

Dlatego że jest taniej? Dużo obcokrajowców 
jeździ tam na operacje?
Dlatego, że Koreańczycy mają obsesję na 
punkcie swojego wyglądu. Nie znajdą dobrej 
pracy, dopóki nie spełnią wymogów idealnej 
estetyki. Mówię na przykład o poprawianiu 
oczu, tak żeby były mniej azjatyckie. I wy-
bielają sobie skórę.

Miałbym więc ciężko w Korei Południowej?
Nie, bardzo ciekawią ich obcokrajowcy, po-
nieważ to bardzo jednorodne społeczeństwo. 

DOTARŁO DO NAS, ŻE 
LUDZIE NAPRAWDĘ SĄ 
ZAINTERESOWANI TEGO 
TYPU POWAŻNYMI 
TEMATAMI, 
NIEKONIECZNIE 
W AKADEMICKIM 
WYDANIU. 
POSTANOWILIŚMY WIĘC 
NAPISAĆ KSIĄŻKĘ, 
KTÓRA TAK NAPRAWDĘ 
BYŁABY ZAPISEM 
NASZYCH ROZMÓW.

I tak, i nie. To bardzo interesujące. Nie-
które z tych zwierząt mają pamięć beha-
wioralną. Prawda jest taka, że tamtejsze 
służby specjalne są ich głównym klien-
tem. Wybierają doskonałego kandydata 
i potem robią 5-6 klonów tego psa, żeby 
nie musieć szukać kolejnego ideału. Po 
prostu robią kopie.

Dostają zniżkę?
Ja również o to zapytałem. I tak, dostają.

Ale czy po rozmowie z nimi nie miałeś wra-
żenia, że będą chcieli klonować ludzi?
Twierdzą, że z użyciem tego procesu można 
sklonować każdego ssaka. Ludzi również. 
Prawdopodobnie próbowali tego kilka lat 
temu, ale nie są skłonni oficjalnie o tym roz-
mawiać. To jest nadal temat tabu. Aktualnie 
są w trakcie przywracania do życia mamu-
ta ze szczątek liczących trzydzieści tysię-
cy lat znalezionych na Syberii. Mówią, że 
przed 2023 rokiem znowu będzie chodził 
po ziemi. Niesamowite!
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an internship in a bank and stayed there for 
three months. After this time, they were not 
so willing to extend my stay because I was 
obviously not cut out for that job. It was hard 
for me not to show being bored with all the re-
peatable, non-creative procedures. I wanted 
to be like Gordon Gekko, and I became a Xe-
rox machine operator instead. But I sucked 
even at this.

So it is also on you? Ok.
I have my share of guilt, I would say.

Yes, I can see you have hard time sleeping 
(laugh).
The problem was that even if I was asked to 
copy documents, I kept forgetting to remove 
the paperclips. I would put the whole stuff in-
side the Xerox machine and press the start 
button, and the whole credit contract was 
sucked into the machine and blew up. And 
then there was smoke and fire and stuff like 
that. So the office equipment was basically 
down all the time due to my incompetence.

Xerox king!
Xerox killer! Or the other way round, be-
cause in a way Xerox killed my career. Af-
ter a series of major fuckups in the bank, 
I was trying to figure out what to do with 
my life next and then I turned my attention 
to a magazine that appeared on the Polish 
market. It was called Machina. I was an avid 
reader, and one day I wrote a letter to the 
magazine, giving my opinion on some arti-
cle they published. After a couple of days 
they called me back... The editor-in-chief 
literally told me that if was such a know-it-
all smartass, then I should try to write an 
article myself. So he was teasing me basi-
cally. I  wrote some musical reviews, and 
they liked them so they suggested we should 
cooperate further. And so I went through 
a couple of stages in the magazine: being 
a contributor at first, then being a staff writ-
er, editor, and head of promotion to finally 
being an editor-in-chief and general manag-
er of the whole publishing house. My Ameri-
can dream that came true, or perhaps it was 
a Polish dream, I don’t know... The sad thing 
is that I was the one to close the magazine 
down after a couple of years, it collapsed 
due to do various economical factors. But 
let’s not go into details because it’s not that 
interesting.

I was really interested but OK.
(laugh) Ok, so one day the Polish govern-
ment decided to not let publishers advertise 
alcohol and cigarettes anymore, so 80% of 
our budget went AWOL, and we didn't man-
age to raise the money from other sources, 

so it was basically it. And then I started to 
look for a job in television. I wanted to be 
a PR guy for MTV. I loved how this network 
created musical tastes back then, before 
it became its own parody. I knew a guy in 
MTV so I called him and asked him to ar-
range a meeting with people who were in 
charge. After the meeting, this guy whom 
I knew showed up to ask how it went and at 
the same time slipped information that they 
were pitching for a VJ.

Ok.
So he goes, ”Ah, we recorded all the can-
didates and still have the studio left for re-
maining fifteen minutes so, if you want to go 
in, you can record some Christmas greetings 
for your parents or whatever you want”. 
They had a camera, they had a studio, and 
I could just jump in and do my stuff. So I did 
and started to pretend I was a VJ: I wiggled 
around, cracked jokes and said crazy things.

The funny thing is that after a couple of 
days they called me back and said that I had 
the job. I said, “Well, cool, so who would be 
my PR team and when do we start?”. After 
a moment of silence, I heard, “No, no, it’s not 
a PR thing. We want you in front of the cam-
era. You won the casting, you were the best 
in the bunch”. Crazy! I was not even aware 
that they showed the piece I recorded to the 
programming director.

How old were you during all of this?
Like 20, maybe 19.

O, wow! Young blood.
So I started with MTV, and then I somehow 
grabbed the attention of TV people and 
made them notice me. One day I  called 
Kuba Wojewódzki from my TV show for 
a prank; he liked it so much that afterwards 
he invited me to replace him as a jury mem-
ber in the Idol show. That kind of things el-
evated me to a higher league, so then I got 
invited to another casting, and another TV 
job came in... That's how it rolled.

It just snowballed into something.
And now this snowball is still running.

Being a public person, do you often meet 
with criticism?
I don’t really care about that. I think I’ve always 
been immune to other people’s opinions be-
cause all I’ve ever deeply wanted was to be my-
self, not a projection of others’ expectations. 
That obviously made me a sort of an outcast, 
and not only because I was much taller than 
everybody else (laughs). I was also behaving 
in my own ways, which sometimes seemed 
weird, according to other people. I was often 

criticized for my choices because I stood out. 
I was not a sheep running after the group.

You were a wolf in sheep’s clothing?
(laugh) I was just a sheep that went in oth-
er direction to see if there was some green 
grass in a different field.

You were like “fuck that fence, I’m going 
another way”.
Yeah, I will try, I will jump, maybe it’s not 
plugged in. And if I  can’t jump over the 
fence, then I’ll find a hole in it and slip in.

Just like one of my alpacas.
Nothing beats your alpacas.

When did you decide to become an author?
As I’ve mentioned before, I’ve always want-
ed to be as versatile as I could. I still want to 
try new things. It doesn’t refer to drugs of 
course. To be honest, I’ve never even used 
drugs. I have too much inner energy and 
weirdness.

You mean you are too crazy as it is?
I guess that if I dropped some acid I would 
probably end up in a mental institution. Or 
invent a cure for cancer. You never know. 
But speaking of writing books, I’ve want-
ed to do it since I was I kid. I had all these 
notebooks where I would write crazy stories 
about me being a superhero and so on.

Of course.
But the real opportunity arose from my pri-
vate, feverous conversations with Szymon 
Hołownia, my friend and co-host of Mam 
Talent!. We are like chalk and cheese, com-
pletely different in our points of view, so we 
discuss various topics a lot, from politics 
to religion. One day we realised that when 
we talk, random people often stop by and 
pay attention to our conversations. And it 
struck us that people are really into these 
kind of serious topics. So then we decided to 
write a book that was basically a transcript 
of our conversations. Before we knew it, it 
was a big success on the Polish market. We 
sold over 160,000 copies, and afterwards 
I was approached to write a solo book for 
children. I decided to use my own childhood 
and its many adventures as a base. But it was 
a huge challenge, because the key question 
was how to write for children so that they 
will listen to you, so that you become trust-
worthy to them and earn their trust without 
patronising.

Did it help having kids of your own?
Definitely, my daughter was the first one to 
review the book.
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And did you tell her, “if you don't like it, 
no allowance”?
If she didn't like a part, got bored or fell asleep, 
I would actually re-write that section. And I’m 
very happy with the results. I sold over 70,000 
copies. So now I’m writing another part of the 
adventures of Longin, the main character. As 
you can see, everything in my life is a conse-
quence of something else.

You mentioned that you’ve just come back 
from South Korea. Was it for fun or work?
Well, I was shooting a documentary there. 
I was actually pondering a few social phe-
nomena that occur in this country. For most 
people South Korea is associated with eating 
dogs and Samsung phones. But this place has 
much more layers to offer. For example, it the 
world’s capital of plastic surgery.

Is it because it’s cheaper? Do a lot of for-
eigners go there for the surgeries?
No, it’s because the Koreans are obsessed 
with their looks. You can’t find a normal job 
if you don’t fit the perfect aesthetics. For in-
stance, they make their eyes look less Asian 
or bleach their skin white.

So I would do very bad in South Korea?
No, they are fond of foreigners because it’s 
a very homogeneous society. There aren’t 
many immigrants. But another interesting 
thing is that it is also the world’s capital of 
animal cloning. So if your dog dies, they can 
make you another one as long as you pay 
them 100,000 bucks. And in six weeks, you 
can come and pick up the clone.

Does it also remember what the original dog 
remembered? I would hate to train it twice.
Yes and no. It’s actually very interesting. 
There is some behavioural memory in some 
of those animals. The real story is that the 
local secret service is their big client. They 
will pick the perfect specimen and then just 
make 5-6 clones of it so that they don’t have 
to look for the perfect one again. They just 
keep making copies.

Do they get a discount?
Yes, I actually asked the question. And yes.

But after talking to them, did you get 
a feeling that they are going to go into 
human cloning?

They claim that any mammal can be cloned 
using this process. Including humans. They 
even probably tried it a couple of years ago, 
but they’re not willing to speak about it of-
ficially. It’s still a taboo. But now they are 
involved in reviving a mammoth from thirty 
thousand years’ old remains they found in Si-
beria. Before 2023, they say, it will walk the 
earth again. It’s mind-boggling.

So do you travel a lot because of TVN?
Yes, I have my moments of intense travel-
ling. A couple of weeks ago, I was going from 
Warsaw to Dubai, Dubai to Seoul, Seoul to 
Warsaw, Warsaw to Lisbon, Lisbon to Chi-
cago, Chicago to Raleigh in North Caroli-
na, and it was all consecutive. So suddenly 
I lost two days in my calendar because I was 
changing the time zones.

But did you get paid for those two days?
It’s not a  question. What bothers me is 
whether I am two days younger or two days 
older. I can’t really tell. 

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





P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L2 8 – 2 9

TEKST I ZDJĘCIA Marcin Wesoły

ODPICUJ 
MI BRYKĘ

POLSKIE „MALUCHY” PREZENTUJĄ SIĘ UROCZO 
W TROPIKALNYCH LANDSZAFTACH. BARDZO TAM 
PASUJĄ. KUBAŃCZYCY ZA NIMI PRZEPADAJĄ. 
TERAZ W POLSCE FIACIK TRAFI SIĘ PRĘDZEJ 
W „CZTERDZIESTOLATKU”, NIŻ NA ULICY. NA KUBIE 
FIACIKI ZOSTAWIAJĄ MNÓSTWO ŚLADÓW.....



orobiło się. Na Kubę, tę „wyspę, jak 
wulkan gorącą”, gdzie tylko wulka-
nów brakuje, zlatują turyści ciur-

kiem, w tym coraz liczniej Amerykanie, 
Yanquis, których ciągnie do Hawany i nie 
tylko, po tym, jak sobie Barack O. z Raulem C. 
niedawno wstępnie poluzowali. Lotnisko 
hawańskie mają ponoć poszerzać, walutę 

jednoczyć, czyli likwidować tę nieszczę-
sną „monetarną schizofrenię”, jak to uję-
ła naczelna blogowa kontrrewolucjonista 
Kuby, Yoani Sánchez. Może w końcu pesos 
kubańskie zyskają jakieś życie, przesta-
ną być „banknotami do gry w monopol” 
(to znowu Yoani). Co więcej, w Hawanie 
powstaje pierwszy publiczny punkt wi-fi. 

Przepustowość nie poraża, za to będzie 
przynajmniej o dwa megabity szybciej do 
świata, do zmian. Że rewolucja jest wiecz-
na, głosi na Kubie niezatarty slogan, choć 
wprawdzie zdążył już bardzo wyblaknąć na 
murach. Realia mówią same za siebie. Tę 
rewolucję trzeba porządnie przewietrzyć. 
Albo lepiej – całkiem wywietrzyć! Różne są 
życzenia. Kubański reżim znosi restryk-
cje, bo nie ma wyjścia. Znosi je krok po 
kroku. Nie to mu się śniło, lecz ileż moż-
na śnić, więcej jak pół wieku? Wietrzyk 
zmian owiał zatem Kubę. I na przykład 
Kubańczycy mogą od trzech lat sprzeda-
wać i  kupować uży wane fury, każdego 
sortu, także polskie fiaciki, polaquitos. Te 
chodzą i po 8 tys. pesos convertibles, tj. 
po jakieś… 30 tys. złotych! Kto nie wierzy, 
niech przeszuka kubańskie Allegro, czyli 
stronę revolico.com. Wcześniej handlo-
wano jedynie amerykańskimi automobi-
lami, staruszkami sprzed 1959 roku. No 
właśnie. Dla wielu Amerykanów powrót 
na Kubę będzie niejako przejażdżką wehi-
kułem czasu. Dosłownie.

MIGDAŁY NA KÓŁKACH
Mówi się o nich potocznie almendrones, 
czyli „migdałowce”. Niby ironicznie, ze 
względu na te przeważnie kopulaste karose-
rie, które kojarzą się z bujną koroną drzewa 
migdałowego. Albo przypominają wielkie 
migdały na kółkach. Zwykle takie tłumacze-
nie wystarcza, zresztą jest dość chwytliwe 
i łatwo podać je dalej. Tymczasem Kubań-
czykom chodziło w tej żywej analogii o coś 
więcej. Nie tyle o sam kształt nobliwych 
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Los almendrones cubanos bywają w róż-
nej kondycji, chwieją się nieraz na kołach, 
ale można wyczuć z każdej odległości, że 
nadal skrywają kawał duszy. Zdarzają się 
wyjące, wyklepane młotkiem gruchoty, jak 
i  lśniące, odpicowane z namaszczeniem 
bryki, od których nie idzie oderwać wzroku. 
Cudowna polerka, lakier miód. Wiele z nich 
pełni rolę tanich, wieloosobowych taksó-
wek, tzw. carros colectivos, które regularnie 
wożą pasażerów wzdłuż kilku hawańskich 
arterii. Z braku porządnego publicznego 
transportu cieszą się niezmienną popular-
nością. Inne działają w „rządowych stowa-
rzyszeniach” jako pospolite taxi, z których 
najczęściej korzystają cudzoziemcy.

krążowników, ile o ich osobliwą, ponadcza-
sową wytrzymałość na różne ogranicze-
nia, o ich zdolność przetrwania, zarówno 
w warunkach szosowych, jak i warsztato-
wych. Skorupę owocu migdałowca nieła-
two rozłupać. Równie ciężko roztrzaskać 
i zmienić w złom nabity stalą, chromem 
i niklem pancerz wysłużonych retro „ame-
rykańców”. Zresztą, drewno występują-
cych na Karaibach migdałowców cechuje 
szczególna twardość oraz trwałość. Do 
tego na Kubie, drzewa te nazywa się nie-
kiedy almendros machos, to jest z grub-
sza „twardziele”. Zupełnie, jakby niepo-
zbawieni wyobraźni i polotu Kubańczycy 
wskazywali na własne położenie...

RZĄDZĄ STARUSZKI 
I MALUCHY
Klasą i dostojeństwem biją całą resztę cztero-
śladów na kubańskich blachach. Wszędzie się 
znajdą. W dużym mieście, jak i gdzieś na pod-
rzędnej szosie w głębszym interiorze. W samej 
Hawanie wyraźnie rządzą na ulicach, rozpy-
chając się swymi gabarytami: chevrolety, bu-
icki, oldsmobile, chryslery, fordy, plymouthy, 
cadillaki. O dekady młodsza konkurencja 
blednie przy nich całkowicie. Jakieś bezpłcio-
we łady, którymi zalana jest cała Kuba, snują 
się bez aparycji, bez charakteru. Bardziej dzi-
siejsze wozy nie różnią się od tych w Europie, 
ot jeżdżące mydelniczki z lepszą elektroniką. 

WIETRZYK ZMIAN 
OWIAŁ ZATEM KUBĘ. 

I NA PRZYKŁAD 
KUBAŃCZYCY 

MOGĄ OD TRZECH 
LAT SPRZEDAWAĆ 

I KUPOWAĆ 
UŻYWANE 

FURY, KAŻDEGO 
SORTU, TAKŻE 

POLSKIE FIACIKI, 
POLAQUITOS.
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Są nowe i tylko to je wyróżnia. Za to są polskie 
maluchy prezentują się uroczo w tropikalnych 
landszaftach. Bardzo tam pasują. Kubańczycy 
za nimi przepadają. Teraz w Polsce fiacik trafi 
się prędzej w „Czterdziestolatku” niż na ulicy. 
Na Kubie fiaciki zostawiają mnóstwo śladów.

Natomiast przedrewolucyjne staruszki, co 
najmniej po pięćdziesiątce, mają jedną cechę 
wspólną – wciąż, o dziwo, jeżdżą. I to jak! Dzię-
ki swoim właścicielom, mechanikom samo-
ukom, utrzymywane są na chodzie. Kiedyś 
każdorazowa reperacja wymagała nielichego 
kombinowania. Potrzeba jest matką wyna-
lazków, oto przysłowie odświeżone na Kubie! 
Nierzadko przychodziło serwisantom ko-
rzystać z komponentów wyjętych ze starych 
lodówek albo pralek. Dzisiaj łatwiej o jakiekol-
wiek części zamienne, proste podzespoły czy 
nawet całe przechodzone silniki. Można się 
o nie wystarać na rynku wtórnym, pochodzą 
z nowszych pojazdów.

SKANSEN NA KÓŁKACH
Sprawia to, że Kuba stała się unikato-
wym w świecie skansenem motoryzacji 

– w ciągłym ruchu. No i pożądanym rajem 
dla kolekcjonerów. Ci mają się z czego cie-
szyć. Reformy raczej dopuszczają do auto-
-handlu także obcokrajowców, stałych lub 
tymczasowych rezydentów.

Ponoć na wyspie można naliczyć obec-
nie jakieś 70 tys. amerykańskich fur wy-
produkowanych od lat dwudziestych do 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, z czego 
około 10 tys. krąży codziennie po Hawa-
nie. Przypuszczalnie, wiele z tych nobli-
wych gablot opuści kiedyś Kubę. I  tego 
akurat można pożałować.

EN

PIMP MY RIDE

POLISH FIATS 126P LOOK CHARMING IN 
TROPICAL LANDSCAPES. THEY REALLY 
MATCH THE PLACE, AND CUBANS ADORE 
THEM. IN TODAY’S POLAND, WE CAN 
SOONER SEE SUCH CARS ON TV THAN IN 
THE STREETS. BUT AS FAR AS CUBA IS 
CONCERNED, THEY STILL LEAVE THEIR 
TRACK ALL OVER THE ISLAND...

W SAMEJ HAWANIE 
WYRAŹNIE RZĄDZĄ 
NA ULICACH, 
ROZPYCHAJĄC SIĘ 
SWYMI GABARYTAMI: 
CHEVROLETY, 
BUICKI, OLDSMOBILE, 
CHRYSLERY, FORDY, 
PLYMOUTHY, CADILLAKI. 
O DEKADY MŁODSZA 
KONKURENCJA 
BLEDNIE PRZY NICH 
CAŁKOWICIE. JAKIEŚ 
BEZPŁCIOWE ŁADY, 
KTÓRYMI ZALANA JEST 
CAŁA KUBA, SNUJĄ 
SIĘ BEZ APARYCJI, 
BEZ CHARAKTERU.

O D P I C U J  M I  B R Y K Ę 



Things just got serious. Crowds of tour-
ists now flock to Cuba, including more 
and more Americans, Yanquis, who are 
attracted not only to Havana after Barack 
O. and Raul C. have recently relaxed a bit. 
They say Havana airport will be extended 
and the currency will be unified, mean-
ing they’re going to treat this “monetary 
schizophrenia”, as it was called by Yoani 
Sánchez, the chief counter-revolutionary 
blogger in Cuba. Perhaps Cuban pesos 
will be finally given a new lease of life and 

People have various wishes. The Cuban 
regime lifts restrictions because it has no 
other choice. It lifts them little by little. 
That’s not what it was dreaming of, but how 
long can you live by dreams? More than 
half a century? So a slight wind of change 
has fanned Cuba. This way, Cubans have 
been able to sell and buy second-hand 
cars, all kinds of them, including Polish 
Fiats called  polaquitos. They are sold for 
even 8 thousand  pesos convertibles, that 
is around... 7 thousand euro! If you don’t 
believe me, check the Cuban eBay: revol-
ico.com. The only things Cubans used to 
trade in earlier were American vintage cars 
from before 1959. Exactly. Many Americans 
will see their return to Cuba as a kind of 
time travel. Literally.

ALMONDS ON WHEELS
They’re popularly known as  almendrones, 
meaning “almond trees”. It’s supposed to 
be ironic because of their mainly corpu-
lent bodies associated with lush crowns of 
almond trees. Or perhaps they resemble 

stop being only “Monopoly money” (Yoani 
once again). What’s more, the first pub-
lic Wi-Fi point is launched in Havana. Its 
transfer rate isn’t dazzling by any means, 
but it’s still at least two megabits faster to 
the world and changes. The fact that the 
revolution will never die is proven by the 
indelible Cuban slogan, although its in-
scriptions on the walls have already begun 
to fade. The facts speak for themselves. 
This revolution needs some fresh air. Or 
perhaps it needs a  complete shake-up! 

PONOĆ NA WYSPIE MOŻNA NALICZYĆ OBECNIE JAKIEŚ 70 
TYS. AMERYKAŃSKICH FUR WYPRODUKOWANYCH OD LAT 
DWUDZIESTYCH DO PIĘĆDZIESIĄTYCH UBIEGŁEGO WIEKU, 
Z CZEGO OKOŁO 10 TYS. KRĄŻY CODZIENNIE PO HAWANIE. 
PRZYPUSZCZALNIE, WIELE Z TYCH NOBLIWYCH GABLOT 
OPUŚCI KIEDYŚ KUBĘ. I TEGO AKURAT MOŻNA POŻAŁOWAĆ.
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huge almonds on wheels. Such explana-
tion is usually enough. Actually, it’s also 
catchy and easy to pass on. But Cubans 
meant something more by this living anal-
ogy. They meant not so much the shape 
of these noble vehicles as their peculiar, 
timeless resistance to various difficulties, 
their ability to survive in both road and ga-
rage conditions. Almond shells aren’t easy 
to crack. It’s equally difficult to crack the 
steel, chrome and nickel shells of the run-
down, retro “Yank Tanks” and turn them 
into scrap. Besides, the wood of almond 
trees growing in the Caribbean is charac-
terized by unique hardness and durabili-
ty. Moreover, these trees are sometimes 
called  almendros machos in Cuba, which 

could be roughly translated as “tough guys”. 
Just as if Cubans, who aren’t devoid of imag-
inativeness and panache, referred to their 
own situation...

Los almendrones cubanos  are found in 
various condition; they’re sometimes un-
steady on their wheels, but you can always 
notice they still hide a soul inside. You some-
times run into wailing, hammered out pieces 
of junk and sometimes into shining, spruced 
up sets of wheels you can’t take your eyes off. 
Excellent polishing, perfect paint. Many of 
them serve as cheap group cabs called  car-
ros colectivos, which regularly carry passen-
gers along several Havana arteries. And due 
to lack of decent public transport, they enjoy 
enduring popularity. Others operate within 

“governmental associations”, like for exam-
ple common taxis often used by foreigners.

RULE OF OLDIES AND 
POLAQUITOS
Thanks to their class and respectability, 
they beat the rest of vehicles with Cuban 
plates. You can find them everywhere: both 
in bigger cities and on back roads in deep in-
terior. In Havana itself, those that push their 
way through and clearly rule in the streets 
are bulky Chevrolets, Buicks, Oldsmobiles, 
Chryslers, Fords, Plymouths and Cadillacs. 
Their competitors, younger by decades, are 
no match for them. Dull Ladas the whole 
Cuba is flooded with float about without any 
appearance or character. More contempo-
rary cars don’t differ from the ones found 
in Europe; they’re just mere soapboxes with 
better electronics. There are also new ve-
hicles, and that’s what makes them stand 
out. And Polish Fiats 126p look definitely 
charming in tropical landscapes. They really 
match the place, and Cubans adore them. In 
today’s Poland, we can sooner see such cars 
on TV than in the streets. But as far as Cuba 
is concerned, they still leave their track all 
over the island.

Pre-revolution oldies, which are at least 
in their fifties, have one thing in common: 
surprisingly, they still work. And they work 
remarkably well. Thanks to their owners, 
self-taught mechanics, they’re kept in run-
ning order. Repairs used to demand quite 
a bit of pondering once. But necessity is the 
mother of invention, and the proverb is es-
pecially tried-and-true in Cuba. Repairers 
often had to resort to elements taken out of 
old fridges or washing machines. But today 
it’s much easier to find all kinds of spare 
parts, simple components or even whole 
run-down engines. One can find them on 
the secondary market; they come from 
newer cars.

MUSEUM ON WHEELS
It all makes Cuba a world-unique motor mu-
seum, which is always on the move. It also 
makes the island a haven for collectors. They 
have several things to be happy about now 
too. Recent reforms usually allow foreign-
ers, both permanent and temporary residents, 
to trade as well.

They say one can currently count 70 thou-
sand American wheels produced from the 
nineteen twenties to the nineteen fifties, 
almost 10 thousand of which cruise around 
Havana every day. Many of those noble rides 
will presumably leave Cuba one day. And that’s 
something we can regret. 
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DO EŁKU TRAFILIŚMY W ZASADZIE PRZYPADKIEM 
W TRAKCIE POBYTU NA MAZURACH, NIEDALEKO 
GRANICY Z OBWODEM KALININGRADZKIM. ŚRODEK 
KWIETNIA, POGODA NIE DOPISAŁA, A JAK POWSZECHNIE 
WIADOMO – W CZASIE DESZCZU DZIECI SIĘ NUDZĄ. NO 
TO SPONTAN – WSIADAMY W SAMOCHÓD I JEDZIEMY.

TEKST Katarzyna Szewczyk

ybraliśmy się tam wiedząc o Ełku 
niewiele. Ot, miasto gdzieś na Ma-
zurach, więc pewnie nad jakimś je-

ziorem, pewnie otoczone jakimś lasem. Byli-
śmy przekonani, że miejscowość jest nieduża 
i – oprócz Mazurskich Zawodów Balonowych, 
które odbywają się latem – raczej mało się 
tam dzieje. Chodziliśmy, oglądaliśmy, a w gło-
wie mieliśmy jedno pytanie: „Jak to właściwie 
z tym Ełkiem jest?”.

CIEKAWOSTKI NA DOBRY 
POCZĄTEK
Po powrocie do domu co nieco sprawdziliśmy. 
Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, 

że Ełk, mimo stosunkowo niewielu, bo nieco 
ponad 60 tys. mieszkańców, jest największą 
i najludniejszą miejscowością na Mazurach. 
Mało tego – jest trzecim co do wielkości 
miastem w całym województwie warmińsko-
-mazurskim. Dla porównania – w pierwszym 
w zestawieniu Olsztynie mieszka niemal 180 
tys. osób, a w drugim Elblągu – około 125 tys., 
czyli jakieś dwa razy więcej, niż w Ełku.

Ciekawostką jest też fakt, że w granicach 
Polski Ełk znalazł się dopiero po zakończe-
niu II wojny światowej. Daje mu to tytuł naj-
większego miasta w województwie, które 
stało się w pełni polskie dopiero w 1945 roku 
(wcześniej był lennem Korony). Na przełomie 
XIV i XV wieku, pod okiem znanego polskim 

uczniom mistrza Urlicha von Jungingena, 
Krzyżacy wybudowali na wyspie Zamkowej 
na Jeziorze Ełckim drewnianą fortyfikację, 
która stanowiła przyczółek do wypraw Zako-
nu na Litwę. Została ona spalona już kilkana-
ście lat później, a w jej miejsce w 1497 roku po-
stawiono murowany kompleks zamkowy. In-
teresująca jest legenda, która się z nim wiąże. 
Według niej zamek był połączony z miastem 
sekretnym tunelem przechodzącym pod 
dnem jeziora. Dzięki niemu, podczas najazdu 
Tatarów w XVII wieku, część mieszkańców 
znalazła na wyspie bezpieczne schronienie, 
jednak ci, którym się nie udało, zostali przez 
najeźdźcę pojmani. Wolni ełczanie poczekali 
do zachodu słońca i pod osłoną nocy, kiedy 
Tatarzy już głęboko spali, ruszyli na pomoc 
swoim rodzinom i wszyscy razem powrócili 
bezpiecznie do zamku. Podobno potomkowie 
Tatarów do dziś nie wiedzą, co tak naprawdę 
się stało i opowiadają na ten temat niesamo-
wicie wymyślne legendy...

Dzisiaj po zamku niestety niewiele już 
pozostało. W 1833 roku na wyspie wybuchł 
pożar i po budowli ostały się tylko mury. 
Kompleks przebudowano, tworząc w nim 
sądy, urzędy czy zakład więzienny, który 
istniał tam do 1970 roku. Od tamtej pory 
zamek znajduje się w rękach prywatnych i, 
niestety, niszczeje. Sama wyspa Zamkowa 
też już nie istnieje – została przekształcona 
w półwysep, który dziś jest połączony z Eł-
kiem zabytkowym mostem poprowadzo-
nym nad jeziorem. Jego ozdobą są latarenki 

W
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i zwieńczone wieżyczkami rogatki, które na-
dają mu nocą romantyczny klimat, co, wraz 
z szumem jeziora, skłania zakochanych do 
przypinania do balustrady kłódek, nadając 
Ełkowi nieco europejskiego klimatu.

Mimo że historia Ełku sięga aż XIII wieku, 
kiedy w to miejsce dotarli rycerze z czarnym 
krzyżem na płaszczach i założyli osadę Łek, 
niewiele pozostało tam pamiątek z przeszło-
ści. Większość starej, aż do XVIII wieku drew-
nianej jeszcze zabudowy została zniszczona 
przez pożary, jakie nawiedzały miasto w la-
tach 1821-1822. Stąd też najstarsze budynki 
w Ełku liczą sobie niecałe 150 lat. Nie sprawia 
to jednak, że miasto staje się przez to mniej 
interesujące, wręcz przeciwnie – można zna-
leźć to mnóstwo poniemieckich, przepięknie 
zdobionych kamienic. Najbardziej urokliwe 
znajdują się chyba przy ulicy Armii Krajo-
wej, która jest główna arterią prowadzącą od 
dworca kolejowego nad Jezioro Ełckie. Na 
jej końcu stoi neogotycki kościół, który swój 
obecny kształt (po wspomnianych pożarach 
i wojnie) przybrał dopiero w 1925 roku. Warto 
„zaplątać się” w jego okolice około godziny 
12:00 – wtedy z wysokiej wieży świątyni gra-
ny jest hejnał miasta.

6 KILOMETRÓW RADOŚCI
Będąc w okolicach jeziora grzechem byłoby 
nie przejść się biegnącą wzdłuż niego pro-
menadą, szczególnie wieczorem, kiedy jest 
oświetlona przez postawione tam klimatycz-
ne latarenki. Deptak zaczyna się przy ośrod-
ku sportu. Już na samym początku ci, którzy 
pojawili się tam z dziećmi mogą spodziewać 
się z ich strony całej serii próśb, znajduje się 
tam bowiem duży plac zabaw i całkiem roz-
budowany park linowy. Nie jest to może miej-
sce, w którym dosłownie poczujemy się jak 
w dżungli, ale za niewielką cenę, pod okiem 
wprawionych instruktorów i mali, i duzi mogą 

dostać naprawdę spory zastrzyk adrenaliny. 
Jeśli nie mamy ochoty na balansowanie w po-
wietrzu, zawsze możemy zrelaksować się na 
ławeczce, a nawet rozpalić kamiennego grilla 
i urządzić ze spaceru całodzienny piknik.

Jeśli jednak postanowimy pozostać przy 
spacerze, też nie pożałujemy. Kierując się na 
południe miniemy szereg barów i restauracji 
– w tym miejscu każdy turysta musi zahaczyć 
o jedną ze smażalni ryb, w końcu jesteśmy 
na Mazurach. Na tym odcinku czeka nas też 
mała lekcja historii – wzdłuż deptaka pousta-
wiane są drewniane rzeźby władców Polski 
od początków państwa do III rozbioru Rzecz-
pospolitej. Latem, kiedy spojrzymy w stronę 
jeziora, na wodzie zobaczymy fontannę, która 
wieczorami jest ślicznie podświetlona i doda-
je fajnego klimatu całej promenadzie. W tym 
właśnie miejscu co roku odbywają się przeróż-
ne organizowane przez Ełckie Centrum Kul-
tury wydarzenia, pikniki czy letnie kino pod 
gwiazdami. Idąc dalej miniemy wspomniany 
już zabytkowy most na Jeziorze Ełckim, a da-
lej kolejny, nazywany przez mieszkańców 
„zielonym mostkiem”, znajdujący się tuż przy 
ujściu rzeki Ełk do zbiornika.

spotkać się na grillu, którego w tym miejscu 
można rozpalić bez żadnego problemu (nawet 
nie posiadając własnego sprzętu), czy też pik-
nikować na terenie Centrum – w parku spor-
towym, który, wbrew nazwie, posiada udo-
godnienia nie tylko dla sportowców. W wolnej 
chwili można zajrzeć do samego budynku 
CEE, gdzie znajduje się Muzeum Jeziora. Nie-
opodal Centrum Edukacji Ekologicznej, przy 
samym deptaku położona jest miejska plaża, 
która co roku wypełnia się mieszkańcami i tu-
rystami, którzy przyjeżdżają do Ełku nie tylko 
poleżeć na piasku i popływać w jeziorze, ale 
też żeby popatrzeć na mnóstwo organizowa-
nych przez miasto wydarzeń. Promenada na 
plaży się nie kończy, ale jest to dobre miejsce, 
żeby zrobić sobie dłuższą przerwę.

MIASTO FESTIWALI
Ełk to nie tylko plaże i promenada. Znanym 
w całej Polsce, a może i Europie festiwalem 
odbywającym się nad Jeziorem Ełckim jest 
„Ełk, Ogień & Woda”, który co roku odbywa 
się w lipcu. Pierwotnie Festiwal Teatrów Ple-
nerowych „Ełk, Wind & Fire” zmienił swoje 

E Ł K ,  O G I E Ń  I  B A L O N

CIEKAWOSTKĄ JEST TEŻ 
FAKT, ŻE W GRANICACH 
POLSKI EŁK ZNALAZŁ SIĘ 
DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ. 
DAJE MU TO TYTUŁ 
NAJWIĘKSZEGO MIASTA 
W WOJEWÓDZTWIE, KTÓRE 
STAŁO SIĘ W PEŁNI POLSKIE 
DOPIERO W 1945 ROKU

Stamtąd niedaleko już do Centrum Eduka-
cji Ekologicznej, które jest miejscem wyjątko-
wym z tego względu, że właśnie w tym punkcie 
przecinają się szlaki turystyczne – piesze, ro-
werowe i kajakowe. Teren został zagospoda-
rowany z myślą o mieszkańcach i turystach, 
można powiedzieć, że niczego tam nie braku-
je. Głodni kajakarze mogą przycumować do 
wybudowanego niedawno pomostu i zejść na 
ląd, a rowerzyści przypiąć swoje dwukołowce 
do ustawionych tam stojaków. Wszyscy mogą 

oblicze w 2009 roku i od tamtej pory stał się 
jednym z największych festiwali pirotech-
nicznych w kraju. Główną atrakcją jest, jak 
sama nazwa wskazuje, ogień, który panuje 
na ełckich plażach przez trzy dni w roku. 
Wówczas odbywają się pokazy i zawody pi-
rotechniczne, w których biorą udział grupy 
z całej Europy. Całości towarzyszą prezen-
tacje ulicznych teatrów, tancerzy czy kugla-
rzy. Wszystko to nie mogłoby obejść się bez 
muzyki – do tej pory Festiwal „Ełk, Ogień 
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& Woda” przyciągnął takie polskie gwiazdy, 
jak zespoły Hey i Myslovitz czy też solistów, 
a wśród nich Brodkę, Kayah czy Melę Kote-
luk. Co roku można więc liczyć nie tylko na 
ucztę wizualną, ale także muzyczną.

Co 365 dni miasto przeżywa nalot. Miesz-
kańcy nie panikują, ponieważ nie mają powo-
dów do paniki. No i jak tu panikować, skoro na 
tle nieba można ujrzeć coś tak wspaniałego, 
że zapiera dech w piersiach? W każde waka-
cje nad Ełkiem unoszą się dziesiątki dużych 
i mniejszych, kolorowych i mniej kolorowych 
statków powietrznych. Wszystko w ramach 
Międzynarodowych Mazurskich Zawodów 
Balonowych, które na już na stałe wpisały się 
w kalendarz ełckich imprez.

Mazurskie Zawody Balonowe są najwięk-
szym tego typu festiwalem w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Na przełomie lipca i sierpnia 
w Ełku pojawia się nawet kilkadziesiąt ekip 
baloniarskich, których członkowie tradycyj-
nie już w ramach parady przechodzą ulicami 
miasta. 2015 rok będzie nieco skromniejszy, 
ale na pewno nie gorszy – przyjazd do Ełku za-
planowało 25 drużyn balonowych oraz załoga 
sterowca, które zaprezentują mieszkańcom 
i turystom przepiękny, podniebny spektakl.

Każdego z trzech dni imprezy zaplano-
wano po dwa przeloty balonów nad miastem 
(rano i wieczorem – wtedy panują najlepsze 
warunku do lotów aerostatami). Wyjątkowy 
będzie jeden z piątkowych pokazów, który 

EN

ELK, FIRE AND BALLOONS

WE ACTUALLY FOUND ELK BY CHANCE 
WHEN WE WERE STAYING IN MASURIA, 
CLOSE TO THE BORDER WITH THE KALIN-
INGRAD OBLAST. IT WAS THE MIDDLE OF 
APRIL, THE WEATHER WAS BAD, AND WE 
UNSURPRISINGLY GOT BORED. SO WE DECID-
ED TO DO SOMETHING SPONTANEOUS: WE 
GOT INTO THE CAR AND HIT THE ROAD.

We went to Elk not knowing much about it. 
Just a city located somewhere in Masuria, 
meaning it is probably situated by a lake and 
surrounded by a forest. We were convinced 
that the town was rather small and that it 
did not have much to offer, perhaps except 
for the Masurian Balloon Competition orga-
nized there in the summer. We were walking, 
observing and asking ourselves the question 
how things with Elk really are.

TITBITS FOR A START
After we came back home, we did a small 
research. And we were extremely surprised 
to find out that despite its small population 
of a little bit more than 60,000 inhabitants, 
Elk is the biggest and the most populous 

town in Masuria. What’s more, it is the third 
biggest city in the whole Warmińsko-Ma-
zurskie Region. For comparison, Olsztyn, 
the first on the list, is inhabited by 180,000 
people, while Elblag, the second one – by 
around 125,000 people, which is around 
twice as many as in Elk.

Another interesting thing is that Elk has 
become a part of Poland only after the end of 
World War II. This gives it the title of the big-
gest city in the region that became truly Pol-
ish only in 1945 (it used to be a fief of Poland 
before). At the turn of the 14th and 15th cen-
turies, the Teutonic Knights – under the tute-
lage of Ulrich von Jungingen – built a wooden 
fortification on an island on Elk Lake. It be-
came the Order’s bridgehead for expeditions 
to Lithuania. The fortification was burnt al-
ready several years later and replaced with 
a stone castle in 1497. There is an interesting 
legend connected with the place. It says that 
the castle was linked to the city by means of 
a secret tunnel going under the lake. Thanks 
to the tunnel, some of the city dwellers found 
safe shelter on the island during the Tatars’ 
invasion in the 17th century. The rest did not 
manage to hide and were captured by the in-
vader, but the free citizens waited for the sun-
set and, when the Tatars were sound asleep, 
rushed to their families’ and friends’ aid un-
der the cover of darkness. In the end, all of 
them safely returned to the castle. They say 
Tatars’ descendants do not know what really 
happened to this day and keep telling really 
fancy legends about the event...

Unfortunately, not much remains of the 
castle today. A fire broke out on the island in 
1833 and now there are only walls left after 
the whole building. The complex was con-
verted into courts, offices and even a prison. 
It served the latter function until 1970. Since 
then the castle has been a private property 
and, unfortunately, it has been deteriorating. 
The island itself does not exist any more. It 
was transformed into a peninsula connected 
with Elk by means of a historic bridge over 
the lake. It is decorated with lanterns and 
towers that make it look very romantic at 

odbędzie się nocą. Sobota nie będzie gorsza 
– nastąpi nalot balonów nad Jezioro Ełckie, 
który, w połączeniu z panoramą, stanowi na-
prawdę niezapomniany widok.

Podsumowując: trafiając do Ełku przez 
przypadek odkryliśmy miejsce, do które-
go chce się wracać. Nie jest istotne, czy 
jedzie się tam wiosną czy latem, w upał czy 
w deszcz. Takie niespodzianki, jakie serwu-
je przyjezdnym to miasto, pozostają w gło-
wie na długi, długi czas. Jedno jest pewne – 
na pewno tam wrócimy!
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night, which – combined with the swoosh of 
the lake – induces lovers to put padlocks on 
the bridge and thus give Elk a bit of European 
atmosphere.

Although the history of the city dates 
back to as far as the 13th century, there were 
not many remains left from the past when 
the Teutonic Knights came here and estab-
lished a settlement called Lyck. Most of the 
old buildings even from the 18th century 
were destroyed in fires that swept through 
the town in 1821-1822. This is why the current 
oldest buildings in Elk are less than 150 years 
old. But it does not make the city less interest-
ing, quite the opposite, you can find a lot of 
beautifully decorated, old German tenement 
houses here. I guess the most charming ones 
are located on Armii Krajowej street, which is 
the main artery stretching from the railway 
station to Elk Lake. It ends with a neo-Gothic 
church, which – after the already-mentioned 
fires and the war – assumed its current shape 
only in 1925. It is worth hanging around the 
temple at noon, when the local bugle call is 
sounded from the high church tower.

6 KILOMETRES OF JOY
When around the city, it would be a sin not to 
take a walk along a promenade that surrounds 
it. Such a stroll is all the more recommend-
ed at night, when the place is lit by small, 
romantic lanterns. The promenade begins 
near a sports centre. Those who come here 
with children can expect their kids to start 
begging them to stop for a moment already at 
its beginning because they will find a big play-
ground and quite a large ropes course there. 
Perhaps the latter is not a place where every-
one feels as if they were in the middle of the 
jungle, but still both younger and older adven-
turers can get the adrenalin flowing under the 
supervision of experienced instructors. If you 
are not willing to balance in the air, you can 
always relax on a bench or even heat a grill 
and start an all-day picnic instead of walking.

But if you decide to stick to the walk, you 
will not regret either. Moving towards the 
south, you will pass a row of cafés and restau-
rants. Stopping by one of the fried fish stands 
located here is a must for every tourist. After 
all, it is Masuria. There is also a small histo-
ry lesson awaiting you here. Standing along 
the promenade are wood carvings of Polish 
rulers from the beginning of the state to the 
third partition of the Republic. And when you 
look at the lake in the summer, you will see 
a fountain that is beautifully backlit at night 
and provides the promenade with a pleasant 
atmosphere. This is where various events orga-
nized by the culture centre in Elk take place, 
including picnics and summer outdoor film 

screenings. Moving further, you will see the al-
ready mentioned historic bridge on Elk Lake 
and a moment later another one commonly 
known as “the green bridge” located right 
where the Elk River flows into a water body.

It is also close to the Environmental Ed-
ucation Centre from here, which is a unique 
place because it is where walking, cycling and 
canoeing trails cross. The place was devel-
oped with locals and tourists in mind, and we 
could say it has everything both groups need. 
Hungry canoeists can moor to a recently built 
pier and come ashore, and cyclists can lock 
their bikes to the racks. And all of them can 
meet for a barbecue here, even if they do not 
have any equipment of their own, or have 
a picnic in a sports park located nearby, which 
– despite its name – offers a lot to not only 
sportspeople. If you still have some free time, 
you can visit the building of the Centre itself 
as it houses a unique Lake Museum. There is 
also a city beach situated right by the prome-
nade, close to the Environmental Education 
Centre. Every year it fills up with locals and 
tourists, who come to Elk to not only lie on the 
beach and swim in the lake for some time but 
also take part in various events organized by 
the city. The promenade does not end on the 
beach, but it is a good place for a longer rest.

CITY OF FESTIVALS
Elk is more than just beaches and the prom-
enade. Its “Elk, Fire & Water” festival orga-
nized every July by Elk Lake is famous in the 
whole Poland and probably Europe as well. 
Originally called the “Elk, Fire & Water” 
Open-Air Theatre Festival, it changed into 
what we can enjoy today in 2009 and since 
then on has become one of the greatest py-
rotechnic festivals in the country. As the 
name suggests, fire is the main attraction 
of the festival. It rules the beaches of Elk for 
three days in a year. This is when firework 
shows and competitions attended by groups 
from the whole Europe take place. More-
over, the event includes performances given 

by open-air theatres, dancers and jugglers. 
But the festival would not be itself without 
music. So far the “Elk, Fire & Water” Festi-
val has attracted such Polish bands as Hey 
and Myslovitz and many Polish soloists, in-
cluding Brodka, Kayah and Mela Koteluk. 
This is why every year you can count on 
a feast for the eye and for the ear too.

The city witnesses an air raid every 365 
days. Its inhabitants do not panic because 
there is no reason to do so. Plus, how can you 
panic when you can see such a magnificent 
and breathtaking view against the back-
ground of the sky? Dozens of bigger and small-
er, colourful and less colourful balloons float 
over Elk every summer. The event is called the 
International Masurian Balloon Competition 
and has already become an inherent point in 
the calendar of events organized in the city.

The Masurian Balloon Competition is 
the biggest festival of that kind organized in 
Central and Eastern Europe. At the turn of 
July and September, several dozen balloon 
teams come to Elk. Their members tradition-
ally begin the event with a parade around the 
city. 2015 will be a bit poorer year than before, 
but it certainly does not mean it will be worse: 
25 balloon teams and an airship crew have 
planned to come to Elk to delight local people 
and tourists with a beautiful air performance.

Two balloon flights over the city are 
planned for each of three days of the event 
(in the morning and in the evening, which is 
when the conditions for aerostat flights are 
most favourable). A unique performance will 
take place on Friday night, but Saturday will 
be equally exciting: balloons will float over 
Elk Lake, which – combined with the panora-
ma – makes a truly unforgettable view.

To sum up: we found Elk by chance and 
discovered a place worth coming back to. It 
does not matter whether you go there in the 
spring or summer, in the heat or rain. Sur-
prises like those prepared for its visitors by 
the city remain in one’s memory for a long, 
long time. One thing is certain: we will defi-
nitely visit the place again! 
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ILE RAZY ZDARZAŁO MI SIĘ SŁYSZEĆ O TYM, ŻE 
SZWECJA JEST ZIMNA, SZAROBURA, WIETRZNA, 
NIECIEKAWA, ZAMIESZKANA PRZEZ MRUKLIWYCH 
POTOMKÓW WIKINGÓW ORAZ NA DODATEK PIEKIELNIE 
DROGA. CZY TO PRAWDA? CÓŻ – DA SIĘ, OCZYWIŚCIE, 
ZNALEŹĆ CIEPLEJSZE MIEJSCA NA NASZEJ PLANECIE, 
LECZ TEMPERATURA TO NIE WSZYSTKO. DLA MNIE 
SKANDYNAWIA ZAWSZE BYŁA MIEJSCEM OWIANYM 
NIMBEM TAJEMNICY I W ZWIĄZKU Z TYM – POCIĄGAJĄCYM.

NA PÓŁNOC - 
SZWECJA ZNANA 
I NIEZNANA

 miarę zgłębiania informacji o Pół-
nocy poznawałem coraz to nowe 
osoby – zarówno żyjące, jak i histo-

ryczne – których życiorysów na pewno nie da 
się określić mianem „przeciętny”. Wszyst-
kie one składają się na fascynującą skan-
dynawską mentalność. A gdy to wszystko 
jeszcze umiejscowi się wśród oszałamiającej 
nordyckiej przyrody i świetnie wpasowa-
nych w nią miasteczek, otrzymuje się mie-
szankę wprost nie do odparcia.

po jakimś czasie koniunktura na ten surowiec 
uległa załamaniu, trzeba było się przebranżo-
wić. Wtedy to nasz zaradny Åke postanowił 
– w związku z szybko rozwijającą się motory-
zacją w Szwecji lat 50-tych – skupować stare 
samochody oraz dokonywać ich chałupni-
czego recyklingu poprzez wymontowywanie 
i upłynnianie wszystkiego, co tylko się dało 
sprzedać. Należy nadmienić, że wszystko od-
bywało się zgodnie z ówcześnie obowiązują-
cymi przepisami dotyczącymi ochrony środo-
wiska. Po śmierci przedsiębiorczego Szweda 
gmina miała zakusy na likwidację tej osobli-
wej atrakcji turystycznej, lecz grupa lokalnych 
pasjonatów postanowiła wziąć coraz szerzej 
znane – a w kręgach miłośników motoryzacji 
nawet kultowe – cmentarzysko w opiekę.

Każdy z nas słyszał o Zlatanie Ibrahimo-
viću, ale czy ktoś zna pana imieniem Östen 
Mäkitalo? Pewnie nie, ale każdy z nas ko-
rzysta z technologii wymyślonych przy jego 
udziale. Ten niepozorny wynalazca przy-
czynił się do powstania zarówno techno-
logii GSM, RDS czy HDTV. Albo czy wiado-
mo, że jedna z bardziej rozchwytywanych 
szwedzkich projektantek ma polskie korze-
nie i nazywa się Bea Szenfeld?

Ponadto, nie mogłem sobie odmówić 
przyjemności opisania takich perełek, jak 
światowi rekordziści rozmiarów. W Szwecji 
znaleźć można największe na świecie: krze-
sło, pomnik Pinokia, drewnianą zabawkę, 
łopatkę do sera, drewnianego niedźwiedzia, 
parę nart... A nawet najmniejszy na świecie 
prom, którego rejs trwa raptem 30 sekund.

Uspokajam od razu: podjąłem się też opi-
sania bardziej konwencjonalnych celów po-
dróży. Opowiadam o najwyższym (na dziś, 
bo już planuje się budowę konkurencyjnych 
obiektów) budynku w Skandynawii, o wy-
spach Alandzkich, o przepięknej stolicy 

W

 
Skandynawista, rusycysta, 
przedsiębiorca, bloger, doktor 
językoznawstwa. Od zawsze 
przyciągały go tereny północne 
i wschodnie. Jest nałogowym 
obserwatorem wydarzeń 
rozgrywających się po drugiej stronie 
Bałtyku — zarówno bieżących, 
jak i minionych –  miłośnikiem 
skandynawskiej przyrody i 
człowiekiem wciąż odkrywającym 
nowe niuanse nordyckiej psychiki. 
Uwielbia głos Lisy Ekdahl oraz 
nonkonformizm Eddiego Meduzy. 

FOT. ANDRZEJ ZAJĄC

TEKST

MACIEJ 
ZBOROWSKI

I właśnie stąd pomysł na książkę. Pragną-
łem ukazać Szwecję jako miejsce atrakcyjne 
– nie tylko jako miejsce na wyjazd (zarówno 
na dłuższy, jak i krótszy urlop), lecz również 
jako fascynujący obiekt do – proszę wybaczyć 
to górnolotne sformułowanie – analizy. Wy-
dana pod marką Bezdroży pozycja podzielo-
na jest na pięć rozdziałów: Ludzie, Miejsca, 
Zdarzenia, Jedzenie, Kultura. Ponadto w tek-
ście pojawiają się krótkie, kilkuzdaniowe opi-
sy przeróżnych kuriozów zza Bałtyku.

By nie być gołosłownym, pozwolę sobie 
tylko napomknąć o kilku osobach i miej-
scach przedstawionych w książce. Przykłado-
wo, kto by przypuszczał, że w malutkiej miej-
scowości Olofström znajduje się jedyne na 
świecie… Muzeum Wieszaków? A zaczęło się 
wszystko przypadkowo: pewien wykładowca 
uniwersytetu trzeciego wieku poprosił słu-
chaczy, by ci przynieśli na zajęcia po jednym 
wieszaku i opowiedzieli jego historię. Efekty 
na tyle spodobały się inicjatorowi, że postano-
wił on zagospodarować pewien gminny lokal 
na Muzeum Wieszaków. Kolekcja wieszaków 
liczy sobie już ponad półtora tysiąca sztuk, 
a goście wciąż donoszą kolejne okazy...

Albo inne miejsce – jedno z moim zda-
niem najmniej szwedzkich miejsc w Szwe-
cji: położone pośrodku malowniczego lasu 
cmentarzysko starych samochodów. Widok 
pordzewiałych karoserii powoli zapadających 
się w leśne runo nie kojarzy się bynajmniej 
z proekologiczną Szwecją lecz, paradoksalnie, 
wszystkie szwedzkie normy ochrony środo-
wiska są zachowane, gdyż z wraków usunięto 
wszystkie płyny mogące zanieczyścić glebę. 
Cmentarzysko wzięło się, wbrew pozorom, 
z zaradności pewnego Szweda imieniem Åke, 
który to w latach 30-tych minionego stulecia 
kupił malutką działkę, na której wydobywał 
torf w celu późniejszej odsprzedaży. Lecz gdy 
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Gotlandii – Visby (i o niezwykłych forma-
cjach skalnych tej wyspy też), o słynnym hote-
lu lodowym na dalekiej północy, o szwedzkiej 
winiarni i szwedzkiej destylarni whisky...

Książka ta na pewno nie jest klasycznym 
przewodnikiem, lecz może się okazać pomoc-
na w planowaniu podróży. Mam tez nadzieję, 
że lektura zachęci czytelnika do udania się na 
Północ.

EN

TO THE NORTH: WELL-KNOWN 
AND MYSTERIOUS SWEDEN

HOW MANY TIMES HAVE I HEARD THAT 
SWEDEN IS COLD, GREY-BROWN, WINDY, 
BORING, INHABITED BY TACITURN DE-
SCENDANTS OF VIKINGS AND – ON TOP OF 
ALL THAT – HORRENDOUSLY EXPENSIVE? 
IS IT TRUE? WELL, IT’S OBVIOUSLY NOT 
DIFFICULT TO FIND WARMER PLACES ON 
OUR PLANET, BUT TEMPERATURE IS NOT 
EVERYTHING. FOR ME SCANDINAVIA HAS 
ALWAYS BEEN A PLACE SURROUNDED BY 
AN AURA OF MYSTERY AND, AS A RESULT, 
A POWERFUL ATTRACTION.

As I was exploring the subject of the North, 
I learnt about more and more people, both 
living and historical, whose lives certainly 
cannot be called “average”. They all make up 
a fascinating Scandinavian mentality. And 
when you place all that among the stunning 
Nordic nature and towns that perfectly fit into 
these breathtaking landscapes, you get an ir-
resistible mixture.

This is where the idea for my book came 
from. I wanted to show that Sweden is attrac-
tive as not only a place for trips (during both 
shorter and longer vacations) but also a fas-
cinating – please forgive me this high-flown 
expression – object of analysis. The book en-
titled Na Północ – Szwecja znana i nieznana 
and published by Bezdroża is divided into five 
chapters: People, Places, Events, Food, Cul-
ture. Moreover, the text is rich in short, sev-
eral-sentences-long descriptions of various 
curiosities from over the Baltic Sea.

To avoid meaningless words, please let me 
mention several people and places present-
ed in the book. For instance, who would’ve 
thought that the tiny town of Olofström has 
the only... Museum of Hangers in the world? 
And everything began by accident, when one 
lecturer from a University of the Third Age 
asked each of his listeners to bring one hanger 
to the next class and talk about its history. The 
lecturer was so satisfied with the effects he 
got that he decided to turn some communal 
premises into the Museum of Hangers. Today, 

the hangers’ collection includes already more 
than one and a half thousand exhibits, and 
museum visitors still bring more...

Or yet a different place, which in my opin-
ion is the least Swedish of all places in Sweden: 
a cemetery of old cars located in the middle 
of a picturesque forest. The view of rusty 
bodies slowly sinking in the undergrowth 
is by no means associated with the environ-
ment-friendly Sweden, but – paradoxically 
– all standards in environmental protection 
are met here because the liquids that could 
contaminate soil have been removed from 
the wrecks. In spite of appearances, the ori-
gins of the cemetery go back to the resource-
fulness of a certain Swede named Åke, who 
bought a small plot of land in the thirties and 
started digging up peat for sale. But after 
some time the market for peat collapsed and 
he had to change trade. And because the au-
tomotive industry was booming in Sweden in 
the fifties, our reasonable Åke decided to buy 
old cars and recycle them in his own way by 
removing and selling off anything that could 
be actually sold. It has to be added that he was 
doing all that in accordance with the then ex-
isting law on environmental protection. Af-
ter the enterprising Swede had died, the local 
government had designs on closing the pecu-
liar tourist attraction, but a group of local en-
thusiasts decided to take the more and more 
popular place (which was considered even 

cult by car lovers) under their care.
We have all probably heard about Zlatan 

Ibrahimović, but how many of us know a guy 
called Östen Mäkitalo? Probably only a few, 
but we all use technology invented with his 
participation. This inconspicuous inventor 
contributed to the beginning of such tech-
nologies as GSM, RDS or HDTV. And did you 
know that one of the Swedish most sought-af-
ter designers has Polish roots and that her 
name is Bea Szenfeld?

What is more, I could not deny myself the 
pleasure of describing such pearls as world 
size records. In Sweden, you fill wind the world 
biggest: chair, monument of Pinocchio, wood-
en toy, cheese spatula, wooden bear, pair of 
skis... And even the smallest ferry in the world, 
a trip on which lasts only 30 seconds.

But I would like to reassure you: I have 
also described more conventional destina-
tions. I have written about the tallest building 
in Scandinavia (it is currently the tallest one 
because its competitors are already planned), 
the Åland Islands, the beautiful capital city 
of Gotland – Visby (and the original rock for-
mations found on the island too), a famous ice 
hotel in the far north, a Swedish winery and 
a Swedish whisky distillery...

The book is definitely not a classic guide 
but can prove helpful in planning your trip. 
I also hope that it will encourage every read-
er to visit the North.

N A  P Ó Ł N O C . . .



szyscy powiadają: serial, serial. 
Od wszystkich o nim słyszałem, 
ale sam go nie widziałem ani 

razu. Powiadają: kino już się nie liczy, 
teraz prawdziwa sztuka filmowa powstaje 
w telewizji. Wielcy reżyserzy się przenieśli 
na mały ekran. Ileż to razy próbowałem 
obejrzeć serial wybitny – bez skutku, te-
lewizora nie mam, zatem nie oglądam, 
nie oglądałem, życie jest za krótkie, żeby 
ślęczeć godzinami przed jakimkolwiek 
ekranem, jest zbyt piękne i wielowymia-
rowe, żeby się przy wiązy wać do jednej 
opowieści, a zwłaszcza od niej uzależniać. 
Tymczasem jednak serial dotarł do mnie 
podstępem. Jak co roku zakupiłem pudło 
z filmami nowohoryzontowymi wydane 
przez Romana Gutka i wśród tegorocznych 

tytułów znalazłem miniserial, zrealizo-
wany dla TV Arte przez Bruno Dumonta. 
„Mały Quinquin” udaje komedię krymi-
nalną, choć w rzeczy samej jest to typowy 
Dumont podany w gęstym sosie pastiszu, by 
nie rzec: zamierzonej autoparodii. Francu-
ski reżyser, który dotąd najpewniej czuł się 
na terytorium flandryjskiej prowincji, eks-
ponuje tu cechy swojego stylu ad absurdum. 
Wszyscy aktorzy to naturszczycy wzięci 
z konkursu wiejskich głupków i swobodnie 
obnażający przed kamerą bogaty zestaw 
tików nerwowych i debilnych spojrzeń. 
Policjant-pokraka, wieczny mizantrop, nie 
kwapiący się do rozwikłania tajemnicy 
makabrycznych morderstw, nazywa się 
Rogier van der Weyden i w rzeczy samej 
sprawy malarstwa zajmują go bardziej niż 
pilnowanie porządku. W jednej ze scen 
podziwia nagie zwłoki ofiary, bo przy-
pominają mu akty Rubensa. Odrażający, 
brudni i źli ludzie parzą się tu z kim po-
padnie, za co złowieszcza Nemezis pcha 
ich poćwiartowane ciała do wnętrza wście-
kłych krów – takiej fabuły nie wymyśliłaby 
nawet mocno ujarana  Kamilla Lackberg. 
A jednak, nie wiedzieć czemu, wszystko 
w tym antyserialu działa i niewymuszenie 
bawi, trochę jak w „Rejsie”, gdzie dialo-
gi wypowiadane całkiem serio przez nie 
do końca świadomych swojej śmieszno-
ści naturszczyków zwalały z nóg. Dumont 
portretuje francuską wieś z czułym okru-
cieństwem, jak to zwykle u francuskiego 
reżysera bywa, zaś w finale komedia kry-
minalna okazuje się bez mała thrillerem 
metafizycznym. Redakcja „Cahiers du 
Cinéma” nie w ciemię bita, a uznała „Małe-
go Quinquina” za najlepszy film roku 2014. 
Może nieco na wyrost, ale jako wstęp do 
dumontologii rzecz się sprawdza.
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P'TIT QUINQUIN
DIRECTED BY BRUNO DUMONT 

Everyone says: series, series. I’ve heard 
about them from everyone but never seen 
any of them myself. They say that cinema 
no longer matters and that true film-mak-
ing is now available on TV. Great directors 
switched over to the small screen. How 
many times have I  tried to watch a bril-
liant TV series? Without success. I don’t 
have a TV set so I don’t watch TV, I’ve never 
watched it. Life is too short to spend hours 
in front of any kind of screen, it is too beauti-
ful and multidimensional to get attached or 
even addicted to one story only. And yet TV 
series have reached me, deceitfully. As ev-
ery year, I bought a box with films from New 
Horizons published by Roman Gutek and, 
among this year’s titles, found a miniseries 
realized by Bruno Dumont for TV Arte. P'tit 
Quinquin resembles a criminal comedy, 
although it is actually a typical Dumont 
served in thick sauce of pastiche, not to say 
conscious self-parody. The French director, 
who so far felt most confident in the provinc-
es of Flanders, exhibits the features of his ad 
absurdum style here. All actors are non-pro-
fessionals taken from a rural morons’ com-
petition who freely reveal their wide arrange 
of nervous twitches and imbecile looks. 
A grotesque policeman called Rogier van der 
Weyden, who is a permanent misanthrope 
not really keen on solving the mystery of 
macabre murders, is actually much more 
interested in painting than in keeping order. 
In one of the scenes, he’s admiring the naked 
body of a murder victim because it reminds 
him of Ruben’s nudes. Disgusting, dirty and 
evil people mate with whoever they can, for 
which the ominous Nemesis shoves their 
quartered bodies inside mad cows – even 
Camilla Läckberg on a huge high wouldn’t 
come up with such a plot. And yet God only 
knows why everything about this anti-series 
works fine and amuses us, just like it was 
in the Polish Rejs, where dialogues uttered 
in quite a serious manner by untrained 
actors who were not really aware of their 
ridiculousness swept us off our feet. Du-
mont portrays French countryside with af-
fectionate cruelty, just like it usually hap-
pens with the director, and in the end the 
criminal comedy turns out to be almost 
a metaphysical thriller. The editorial staff 
of Cahiers du Cinéma are no fools, and yet 
they considered P'tit Quinquin the best 
film of 2014. Perhaps they exaggerated 
a bit, but the film is definitely a good intro-
duction to Dumont studies.
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MAŁY 
QUINQUIN 
RE Ż .  BRUNO DUMONT
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Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

WOJCIECH 
KUCZOK





DAVID FOSTER WALLACE, „KRÓTKIE WYWIADY Z PASKUDNYMI 
LUDŹMI”, W.A.B., WARSZAWA 2015

David Foster Wallace jest dziś właściwie ikoną popkultury. Za ży-
cia z charakterystyczną bandaną na głowie, którą, jak sam mówił, 
nosił, żeby nie eksplodowała mu głowa, i w wielkich, białych adi-
dasach. Po samobójczej śmierci w 2008 roku obrósł legendą. To 
pierwsza polskojęzyczna pozycja tego autora. Dlaczego dopiero 
teraz? Nie wiadomo, ale być może fakt, że do kin wchodzi film bio-
graficzny z Jasonem Segelem w roli pisarza, jest odpowiedzią na 
pytanie, dlaczego właśnie w tym momencie. Krótkie opowiada-
nia Wallace'a z maniacką precyzją portretują skrajnych egocen-
tryków. Bezkompromisowy obraz ludzi pozbawionych przyzwo-
itości, usprawiedliwianych przez wszędobylską psychoterapię, 
rozłożonych na czynniki pierwsze, bez nadziei. Po lekturze staje 
się jasne, dlaczego Wallace jest czołową postacią amerykańskiego 
postmodernizmu.

EN

DAVID FOSTER WALLACE, „KRÓTKIE WYWIADY Z PASKUDNYMI 
LUDŹMI”, W.A.B., WARSZAWA 2015

David Foster Wallace has become a symbol of pop culture. In 
his life, he dressed in a characteristic kerchief, which, as he said 
himself, was for his head not to explode, and huge, white sneak-
ers. After his suicide in 2008 he became a legend. It’s the first 
book by this author that has been translated into Polish. Why 
wait that long? We don’t know, but maybe the movie about his 
life coming out, with Jason Segel playing the main role, may 
be the answer to this question. Wallace’s short stories portrait 
extreme egocentrics with maniacal precision. Uncompromis-
ing depiction of people that show no remorse, excused by om-
nipresent therapies, dissected, without hope. Reading Wallace’s 
book makes you realise why he has become the leading figure of 
American post-modernism.

JULIUSZ STRACHOTA, „RELAKS AMERYKAŃSKI”, HA!ART, 
KRAKÓW 2015

W polskich księgarniach można by już chyba postawić osobną półkę z na-
pisem „literatura uzależnieniowa”. Nowa powieść Strachoty na tej półce 
bardzo by się wyróżniała, zarówno pod względem pisarskiego polotu, jak 
i tematyki. Julian, dziwnym trafem łudząco przypominający autora, jest 
uzależniony od narkotyków XXI wieku, czyli leków przepisywanych przez 
psychiatrę. Z początku wielki relaks, który zapewniają mu różowe tablet-
ki, staje się „ledwo tlącym się relaksikiem”, a do tego bohater nieźle musi 
się nakombinować, żeby ów stan osiągnąć. Jak klasyczny ćpun sprzedaje 
sprzęty, okłamuje rodzinę i traci pracę, podczas gdy w tle rozgrywa się po-
zornie normalne życie, a z telewizorów sączą się wyidealizowane obrazki 
z programów śniadaniowych. Powieść w formie krótkich pasaży niczym 
opowiadania, w których dotąd głównie specjalizował się autor. Gorzki hu-
mor, świetny język, zwięzłość i głos w kwestii, o której jeszcze nie mówiło 
się w Polsce na szeroką skalę. Tę książkę trzeba przeczytać.
Wywiad z Juliuszem Strachotą na s 48.
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JULIUSZ STRACHOTA, „RELAKS AMERYKAŃSKI”, HA!ART, KRA-
KÓW 2015

I think Polish bookstores should already have a separate bookshelf la-
beled “addiction literature”. Strachota’s new novel would stand out there, 
both in terms of the writer’s workshop and book’s topic. Julian, who bears 
striking resemblance to the author, is addicted to 21st century’s drugs - 
pills prescribed by his therapist. The state of complete relax, which the 
pink pills used to provide him with, is reduced to a “barely smoldering 
bed of roses”, and the main character has go to to extreme lengths to 
reach this state of mind. Like a typical junkie he sells things, lies to his 
family and loses his job while a seemingly normal life takes place in the 
background, in which television broadcasts are flooded with idealised 
pictures from breakfast TV. The book comes in short passages, like short 
stories, that have become the author’s trademark. Bitter sense of humour 
and brilliant language. It’s a concise and much needed voice on a topic 
that hasn’t been widely discussed in Poland. It’s a must-read.
Interview with Juliusz Strachota on p 48.

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska
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PRZED ZOSTANIEM 

PISARZEM 
WARTO SKONSULTOWAĆ

SIĘ Z LEKARZEM

ZDJĘCIA Edyta BartkiewiczTEKST Sylwia Gutowska

JULIUSZ STRACHOTA NOWĄ POWIEŚCIĄ „RELAKS 
AMERYKAŃSKI” ROBI TROCHĘ ZAMIESZANIA. 
KSIĄŻKA TRAKTUJE O UZALEŻNIENIU OD RÓŻOWYCH 
TABLETEK NA NERWY. SPECJALNIE DLA NASZYCH 
CZYTELNIKÓW AUTOR ROZPRAWIA O SZCZĘŚCIU 
I ROZMAITYCH RODZAJACH ODLOTÓW.
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Ostatnio chodzę częściej na spotkania AA, 
bo dużo stresu sobie zgotowałem w związku 
z tą książką.

Ale odbiór jest dobry.
No, bardzo dobry.

Ile czasu w abstynencji?
Takiej całkowitej? Trzy lata.

Najpierw rzuciłeś alkohol?
Wiesz, miałem w sobie tyle tych substan-
cji... Najpierw, żeby trochę się okłamać, 
zrezygnowałem z nielegalnych narkotyków. 
Później, żeby jeszcze bardziej się okłamać, 
zrezygnowałem z papierosów, a z substancji 
typu benzodiazepiny i alkohol zrezygnowa-

łem na samym końcu równocześnie. Cho-
ciaż miałem taki okres, że w końcowej fazie 
nałogu usiłowałem z alkoholu zrezygnować, 
zaszywając się. To są takie konstrukcje, 
które trudno mi wyjaśnić, ale uzależnieni 
tak mają. Zresztą teraz jak tu usiadłem, to 
się skapowałem, że oprócz krajobrazu ulu-
bionych barów, mam krajobraz aptek, do 
których przychodziłem. Z tych wszystkich 
nałogów ten jest najdziwniejszy. Zresztą 
trudno się o nim mówi.

Stworzyłeś pewną niszę, jednocześnie 
wstrzeliłeś się w koniunkturę powstałej na 
fali alkoholicznych wyznań.
No tak, da się zauważyć. Nie planowa-
łem. (śmiech)

A dlaczego tak wyszło? Rok temu był ar-
tykuł w GW, „Doctor shopping”, czemu 
zdecydowałeś się na książkę?
Jak ukazał się ten artykuł, to książka już była. 
Czekała sobie. Tylko że z tej całej wieloletniej 
straty, straty czasu, energii, wszystkiego, co 
się da, to w tej abstynencji raczkującej pierw-
sze, co się zaczęło pojawiać, to niecierpliwość. 
Jak tu wykombinować, żeby w jakiś sposób 
odzyskać to życie, które tak puściłem. Pró-
bą tego było mówienie, nazywanie tego. I do 
dzisiaj tak jest, tylko że ja przeholowałem, 
to nie ma elementu autoterapeutycznego. 
Rok temu ten tekst może tak zadziałał – że 
ja to powiedziałem, że ja tak mam. Z dru-
giej strony większość moich nałogów jest 
bardzo dobrze zdefiniowana, nie ma co o nich 



gadać, czy to alkoholizm, czy narkotyki. A te 
leki są taką sferą, którą trudno ogarnąć. 
A przecież to jest epidemia na świecie! To są 
narkotyki w tej chwili. Tak więc trochę czu-
łem się zobligowany, żeby to opowiedzieć, 
bo jeżeli jakieś narzędzia posiadam, no to 
czemu nie. Ale ważne było też to, żeby powie-
dzieć o sobie prawdę. Po krążeniu, kręceniu 
przez lata to była taka ulga, jakbym napraw-
dę został sobą, cokolwiek by to nie znaczyło.

Otoczenie było zdziwione?
Wiele osób musiało to przetrawić. Najszyb-
ciej przetrawiła to najbliższa rodzina.

Nie wiedziała o tym?
To, że mam problem z alkoholem czy am-

fetaminą, to moi rodzice wiedzieli, bo ten 
problem pojawił się, jak miałem lat trzyna-
ście-czternaście. Ale ta ostatnia faza, kie-
dy mieszkałem w Krakowie, to już jest faza 
totalnego zamaskowania. Xanax to idealna 
substancja, która pozwala funkcjonować 
i udawać, że sobie świetnie radzisz.

Przecież to lek!
To lek i ma swoje zastosowanie, które na 
pewno w wielu przypadkach jest istotne. 
Tylko problem jest wtedy, kiedy w gabinecie 
pojawią się dwie osoby, które nie potrafią 
tego leku obsługiwać. Jest to bardzo pożą-
dany towar, dlatego jego dystrybucja stała 
się taka, a nie inna. Lekarze specjalizują się 
w handlowaniu receptami. Ćpuny trafiają... 
No właśnie, ćpuny, o sobie to tak mogę mó-
wić, ale problem identyfikacji osób, które 
nadużywają leków, jest trudny.

Większość twierdzi, że nie ma problemu.
„Nie mam problemu, bo biorę tabletki, któ-
re przepisuje lekarz.” Tylko że piętnaście lat, 
substancje, które służą do terapii krótkoter-
minowej, trzy-czterotygodniowej. Problem 
z Xanaxem, Valium i tak dalej jest taki, że 
oprócz tego, że psychicznie, uzależniają 
jeszcze fizycznie. Dlatego jak już połkniesz 
haczyk, to jest dupa.

Podobno najbardziej fizycznie uzależnia-
jącymi substancjami na świecie są heroina 
i nikotyna. Papieroski rzuciłeś na początku.
Jest taka wersja zdarzeń. Słuchaj, nie mam 
tego zracjonalizowanego. Taka była kolej-
ność. Z papierosami jest ten paradoks, że 
relatywnie niewielki haj jest po nich, są uza-
leżniające na poziomie behawioralnym. A ze-
spół odstawienny po żadnej innej substancji 
nie trwa tyle, co po benzodiazepinach. Może 
trwać dwa miesiące, czyli że przez dwa mie-
siące jesteś narażona na to, że na przykład 
dostaniesz padaczki. Nie jak po odstawieniu 
alkoholu – po trzech dniach. Dlatego odtru-

cie ambulatoryjne często się nie udaje, bo 
ludzie nie wytrzymują tego i zaczynają łykać 
z powrotem, dużo więcej. A nikt ci nie pójdzie 
siedzieć do szpitala psychiatrycznego, no bo 
jak to, weź, ja? Do psychiatrycznego, na dwa 
miesiące? Jeszcze jak na zwolnieniu ci na-
piszą „oddział leczenia zespołów abstynen-
cyjnych” czy coś takiego, no to jakby zespół 
najgorszy w historii.

Uzależnieni mają coś takiego, że muszą 
o tym mówić. To się dzieje tylko w pierwszej 
fazie, kiedy jesteś w euforii, czy pozostaje?
Trudno powiedzieć. Ja akurat musiałem to 
nazwać. Problem z tym jest taki, że wiele 
osób, które wychodzą z nałogów, nadal się 
tego wstydzi. A jak się tego wstydzisz, to coś 
tam ci się, kurna, międli i jakby coś tam mu-
sisz ukrywać i coś kombinować.

Życia w strukturach społecznych trzeba się 
nauczyć od nowa?
Niektórzy zastępują sobie jeden do jednego.

Mówisz o zastępczych uzależnieniach?
Zastępcze uzależnienia to w ogóle osob-
ny temat. Natomiast pytanie, gdzie jest 
granica odkręcania swoich różnych przy-
padłości. Czasami jest tak, że jednego 
dnia wydaje mi się, że mam tak nasrane, 
że musiałbym chodzić na terapię jeszcze 
mnóstwo czasu, żeby sobie coś naprosto-
wać. A z drugiej strony, jak słucham ludzi, 
myślę sobie: „O kurwa.” A oni nie są uza-
leżnieni. Nie, gdzieś jest granica odpusz-
czenia tego wszystkiego i  odnalezienia 
się. Po prostu jest sztywny podział, który 
zresztą uzależnieni pielęgnują: my jeste-
śmy uzależnieni, czyli nienormalni. To 
jest uwypuklane w tych wspólnotach. Ale, 
kurna, życie jest życiem. Każdy ma jakąś 
swoją nieporadność wobec niego. Każdy. 
Czy to wychodzi w uzależnieniach, które 
czasami są tragiczne w skutkach, czasami 
nie, ciężko to ogarnąć.

Zastępcze uzależnienia. Teraz jesteś uza-
leżniony od podróżowania, czyli odlatujesz 
dosłownie.
Tak, to się u mnie pojawia. Wcześniej też jeź-
dziłem, ale teraz to ma jakiś plan. Chociaż 
jak kupuję bilety, to cały czas mam wraże-
nie, że kupuję ich za mało.

Kompulsywność pozostaje?
Tak, ten mechanizm pozostaje. Są próby, żeby 
go rozbrajać, po to chodzi się dwa lata na te-
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WIESZ, MIAŁEM W SOBIE TYLE TYCH 
SUBSTANCJI.. . NAJPIERW, ŻEBY TROCHĘ SIĘ 
OKŁAMAĆ, ZREZYGNOWAŁEM Z NIELEGALNYCH 
NARKOTYKÓW. PÓŹNIEJ, ŻEBY JESZCZE 
BARDZIEJ SIĘ OKŁAMAĆ, ZREZYGNOWAŁEM 
Z PAPIEROSÓW, A Z SUBSTANCJI TYPU 
BENZODIAZEPINY I ALKOHOL ZREZYGNOWAŁEM 
NA SAMYM KOŃCU RÓWNOCZEŚNIE.

Dalszą część wywiadu przeczytajcie na 
www.anywhere.pl
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rapię, ale w pewnym momencie nie ma na to 
rady. To jest też feler na poziomie chemii w mó-
zgu, umówmy się. Możemy mówić o aspektach 
moralnych, zadośćuczynieniu, ale, kurna, jak 
mi coś tam nie działa, to nie działa.

Trzeba się zaakceptować.
Można próbować. 
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CONSULT YOUR DOCTOR 
BEFORE BECOMING A WRITER

JULIUSZ STRACHOTA CAUSES A BIT 
OF CONFUSION WITH HIS NEW NOVEL 
AMERICAN RELAX. THE BOOK TREATS OF 
ADDICTION TO TRANQUILIZERS. THE AU-
THOR DISCOURSES ABOUT HAPPINESS 
AND VARIOUS KINDS OF TRIPS SPECIAL-
LY FOR OUR READERS.

I’ve been attending AA meetings more and 
more often lately because I’ve given myself 
a lot of stress because of the book.

But it enjoys a good reception.
Yes, a very good one.

How much time of abstinence?
Complete abstinence? Three years.

You gave up alcohol first?
You know, I had so many substances inside 
of me... First, to lie to myself a bit, I resigned 
from illegal drugs. Later, to lie to myself 
even more, I gave up smoking, and as far 
as substances like benzodiazepines and al-
cohol are concerned, I resigned from them 

at the same time at the very end. Although 
I had a time when I tried to resign from alco-
hol by holing up at the last stage of addiction. 
It’s hard to explain all those structures, but 
that’s what happens to addicts. As a matter 
of fact, when I sat down here, I realized that, 
apart from the scenery of my favourite bars, 
I have a scenery of pharmacies I used to vis-
it. This is the strangest one of all those ad-
dictions. And it’s also difficult to talk about.

You have created a certain niche and at 
the same time fit into the economic sit-
uation built on the rising tide of alcoholic 
confessions.
Right, I can see that. But it wasn’t my plan. 
(Laughs)

And how did it happen? There was this article 
in Gazeta Wyborcza last year, “Doctor shop-
ping”, but why did you decide to write a book?

When the article was published, the book 
had already been there. It was waiting. But 
out of these all years of loss: loss of time, 
energy and everything else possible, the 
thing that happened first in this budding 
abstinence was impatience. How to come up 
with something to get back the life I had let 
go of? Talking about it and naming it were 
an attempt to do so. And it’s still like that, 
but I went too far and it doesn’t have its au-
to-therapeutic element. The text could prob-
ably have such an effect a year ago, the fact 
that I said I was like that. On the other hand, 
most of my addictions are very well defined. 
There’s not much to talk about them, for 
example alcoholism or illegal drugs. And 
medicines are a sphere that’s hard to com-
prehend. And it’s actually a global epidem-
ic! They’re currently like drugs. So I felt 
in a way obliged to talk about it because if 
I have certain tools, then why not? But it was 

ZASTĘPCZE UZALEŻNIENIA 
TO W OGÓLE OSOBNY 

TEMAT. NATOMIAST 
PYTANIE, GDZIE JEST 

GRANICA ODKRĘCANIA 
SWOICH RÓŻNYCH 

PRZYPADŁOŚCI. CZASAMI 
JEST TAK, ŻE JEDNEGO 

DNIA WYDAJE MI SIĘ, ŻE 
MAM TAK NASRANE, ŻE 

MUSIAŁBYM CHODZIĆ 
NA TERAPIĘ JESZCZE 

MNÓSTWO CZASU, ŻEBY 
SOBIE COŚ NAPROSTOWAĆ.
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For the rest of the interview see: www.anywhere.pl

also important to tell the truth about myself. 
After years of circling, manipulating, it was 
such a relief as if I really became myself, 
whatever it might mean.

Were people around you surprised?
Many of them had to digest it. My closest 
family was the first to do so.

They didn’t know about it?
My parents knew that I had a problem with 
alcohol and amphetamine because the 

was like that with me. The paradox about 
cigarettes is that they give a relatively small 
high, they’re addictive at the behavioural 
level. Withdrawal symptoms after no other 
substance last as long as after benzodiaze-
pines. They can last two months, meaning 
that you run the risk of having an epilep-
tic fit for two months. It’s not like coming 
off alcohol – after three days. This is why 
outpatient detoxification often doesn’t 
work because people can’t stand it and 
start taking pills again, and they take a lot 
more. And no one will go to a mental clinic 
because how come, me?! To a mental clin-
ic? For two months? Plus when they write 
“withdrawal treatment ward” or something 
like that on the sick note, it’s like the worst 
kind of diagnosis ever.

It’s a thing with addicts that they have to 
talk about it. Does it happen only at the 
first stage, when you’re euphoric, or does 
it stay?
It’s hard to tell. As far as I’m concerned, 
I had to call it. The problem with all that is 
that many people who recover from addic-
tions are still ashamed of that. And when 
you’re ashamed, you’re still crumpling 
something inside of you, you still have to 
hide something and keep scheming.

Does one have to learn how to live in social 
structures again?
Some replace one thing with another.

Are you talking about replacement addic-
tions?
Replacement addictions are a  separate 
subject. The question is to what limit you 
can fight your various afflictions. It some-
times happen that one day it seems to 

me that I  have such a  mess in my head 
that I’d have to go to therapy sessions for 
a long, long time to fix something. But on 
the other hand, when I  listen to people, 
I think, “Fuck”. And they’re not addicted. 
No, there’s a  border somewhere, where 
you can give it all up and find yourself. 
There’s just a rigid division addicts fos-
ter themselves: we’re addicts, so we’re insane. 
It’s emphasised in those communities. 
But, shit, life is life. Everyone has some 
kind of helplessness in it. Everyone. It can 
be seen in addictions, which sometimes 
have disastrous effects or not, it’s hard to 
grasp all that.

Replacement addictions. You’re addicted 
to travelling now, so you experience lit-
eral trips.
Yes, it happens to me. I used to travel before 
too, but now it has some kind of plan. But 
when I buy tickets, I always get the impres-
sion that I buy too few.

Compulsivity remains?
Yes, this mechanism remains. There are 
attempts to fight it; that’s why one attends 
therapy sessions for two years, but at some 
point they see there’s nothing to be done 
about it. Let’s be clear, it’s also a chemical 
defect in the brain. We can talk about mor-
al aspects, about compensation, but when 
there’s something that doesn’t work in my 
brain, it simply doesn’t work.

You have to accept it.
You can try. 

problem emerged when I was thirteen or 
fourteen years old. But the last phase, when 
I was living in Cracow, was the phase of total 
concealment. Xanax is a perfect substance 
that lets you function and pretend that 
you’re doing great.

But it’s a medicine!
It is and has its applications that are certain-
ly important in many cases. But the problem 
occurs when two people who don’t know 
how to use the medicine find themselves 
in the office. It’s a very desirable product, 
which is why its distribution has become 
as it is. Doctors specialize in trading in pre-
scriptions. Junkies find their way... Quite 
so, junkies. I can call myself that, but the 
problem with identifying people who abuse 
medicines is difficult.

Most claim there is no problem.
“I don’t have a problem because I take pills 
my doctor prescribed me”. Only that it lasts 
for fifteen years, while they’re substanc-
es used in short-term treatment of three 
or four weeks. The problem with Xanax, 
Valium and so on is that they are not only 
psychologically but also physically addic-
tive. This is why when you swallow the bite, 
you’re in deep shit.

Heroin and nicotine are said to be the 
most physically addictive substances in 
the world. You gave up smoking at the 
very beginning.
There is such a version of events. Listen, 
I don’t have it all rationalized. The order 
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A MERY K A N I N    
W SOPOCIE

ZDJĘCIA Edyta RembałaTEKST Martyna Urbańczyk

NA POCZĄTKU SIERPNIA DO SOPOCKIEJ OPERY LEŚNEJ 
ZAWITAŁA GWIAZDA MUZYKI JAZZOWEJ – GEORGE GERSHWIN.
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ielkomiejskie szaleństwo w kla-
sycznym wykonaniu i Broadway 
na deskach Opery Leśnej. Młodzi 

kompozytorzy stający w szranki z partytu-
rami w rękach. Ogniste Flamenco w scene-
rii nadbałtyckiej plaży. I finalnie – najpraw-
dziwsze show z trąbką w roli głównej. Kto 
sądzi, że klasyka leży na drugim biegunie 

rozrywki, mógł podczas tegorocznej edycji 
Festiwalu Energa Sopot Classic poczuć się 
pozytywnie zaskoczonym. A dla osób po-
szukujących wydarzeń z najwyższej półki 
była to najprawdziwsza muzyczna uczta.

Piąta, jubileuszowa edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzycznego Energa Sopot 
Classic tradycyjnie rozpoczęła się wielką 

galą w Operze Leśnej. W tym roku bohate-
rem wieczoru został George Gershwin, a na 
deskach sopockiego amfiteatru zagościła 
elektryzująca muzyka amerykańska lat 
20. i 30. ubiegłego stulecia. Wypełniona po 
brzegi widownia oczekiwała nie tylko zna-
nych i uwielbianych dzieł Króla Jazzu, lecz 
także zaproszonych gości – Adama Makowi-
cza, jednego z najznamienitszych polskich 
pianistów oraz amerykańskich gwiazd mu-
zyki operowej: Laquity Mitchell i Kennetha 
Overtona.

Z nadejściem wieczoru 2 sierpnia letni 
wiatr przywiał do sopockiego amfiteatru 
pierwsze ciepłe, jazzowe dźwięki zza oce-
anu. Koncert rozpoczęło charakterystyczne 
klarnetowe glissando „Błękitnej rapsodii”. 
Partię fortepianu poprowadził właśnie Adam 
Makowicz, który wplótł do utworu Gershwi-
na elementy improwizowane. Wirtuozowi 
wtórowała Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot prowadzona przez maestro Wojciecha 
Rajskiego, dyrektora PFK. Po wykonaniu naj-
słynniejszej amerykańskiej rapsodii publicz-
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Laquita Mitchell oraz Kenneth Overton na scenie Opery Leśnej



A M E R Y K A N I N  W  S O P O C I E

ność (i organizatorów) zaskoczyły aż dwa 
przepiękne bisy. W programie koncertu pt. 
„George Gershwin – Amerykanin w Sopocie” 
znalazła się również kolejna znana i uwielbia-
na przez melomanów kompozycja – „Amery-
kanin w Paryżu”. Po przerwie na scenę wyszły 
kolejne gwiazdy – Laquita Mitchell i Kenneth 
Overton, którzy brawurowo wykonali arie 
i duety z opery „Porgy and Bess”, takie jak 
„Summertime”, „I Loves You, Porgy” czy 
„There’s a Boat That’s Leaving Soon for New 
York”. Warto wspomnieć, że utwory te zago-
ściły na deskach sopockiego amfiteatru po 
raz pierwszy. Oklaskom nie było końca!

Wielka muzyczna gala poświęcona życiu 
i twórczości George’a Gershwina była prelu-

dium do pozostałych festiwalowych koncer-
tów. Jak zatem wyglądały kolejne koncerty? 
O tym mogą Państwo przeczytać na oficjalnej 
stronie Festiwalu: www.sopotclassic.pl.

EN

AN AMERICAN IN SOPOT

GEORGE GERSHWIN, A WORLD-FAMOUS JAZZ 
STAR, VISITED THE FOREST OPERA IN SOPOT 
AT THE BEGINNING OF AUGUST.

Classically performed metropolitan cra-
ziness and Broadway in the Forest Opera. 
Young composers with scores in their hands 
entering the lists against each other. Pas-
sionate flamenco on the Baltic coast. And 
finally, a real show starring the trumpet. 
Whoever thinks classics are a completely 
different side of entertainment could feel 
pleasantly surprised during this year’s edi-
tion of Energa Sopot Classic Festival. And 
those who were looking for first-class events 
found it to be a true music feast.

The fifth, jubilee edition of the Interna-
tional Music Festival Energa Sopot Classic 
traditionally began with a great gala in the 
Forest Opera. George Gershwin became 
the hero of the evening, and the whole am-
phitheatre filled with electrifying Amer-
ican music from the 1920s and the 1930s. 
Spectators filled up the house to capacity 
and awaited not only popular and adored 
songs by the King of Jazz but also the invit-
ed guests: Adam Makowicz, one of the most 
outstanding Polish pianists, and Laquita 
Mitchell and Kenneth Overton, American 
operatic music stars.

With the coming of the evening on 2 Au-
gust, the summer wind blew in the first warm, 

jazz sounds from behind the ocean to the 
amphitheatre in Sopot. The concert began 
with the characteristic clarinet glissando 
opening Rhapsody in Blue. Adam Mako-
wicz was the one to play the piano part. He 
interspersed Gershwin’s piece with impro-
vised elements. The virtuoso was accompa-
nied by the Polish Chamber Philharmonic 
Orchestra Sopot conducted by Maestro 
Wojciech Rajski, the director of PCP. Hav-
ing listened to the most famous American 
rhapsody, the audience (and the organiz-
ers) were surprised to hear two beautiful 
encores. The programme of the concert 
entitled “George Gershwin – an American 
in Sopot” included one more famous com-
position adored by music lovers, An Amer-
ican in Paris. After a break, the stage was 
taken by next stars, Laquita Mitchell and 
Kenneth Overton, who brilliantly played 
arias and duets from the opera Porgy and 
Bess, for example “Summertime”, “I Loves 
You, Porgy” or “There’s a Boat That’s Leav-
ing Soon for New York”. It is worth mention-
ing that the songs were heard in the Sopot 
amphitheatre for the first time. There was 
no end to the ovation!

The great gala devoted to the life and 
works of George Gershwin was a prelude to 
the remaining festival concerts. So how are 
the next concerts going to look like? You can 
find the answer on the official Festival web-
site: www.sopotclassic.pl.

SPONSOR 
TYTULARNY FESTIWALU :

Polska Filharmonia Kameralna Sopot działa 
w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej 
BART. Festiwal zrealizowano przy pomocy finan-
sowej miasta Sopotu. Sponsorem Tytularnym 
Festiwalu jest Grupa ENERGA. Mecenasem Fe-
stiwalu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

The Polish Chamber Philharmonic Orchestra So-
pot operates as part of the Baltic Artistic Agency 
BART. The festival is organized with the financial 
support from the City of Sopot. ENERGA Group 
is the Title Sponsor of the Festival. Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o. is the Patron of the Festival.

Koncert pt. “Flamenco na plaży” – zespół Livio Gianola y Compadres
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SZTUKI, 
DESIGNU 
I IDEI W PRZEDOSTATNI 

WEEKEND WRZEŚNIA 
W GDAŃSKU, NA 
TERENACH, KTÓRE 
KIEDYŚ ZAJMOWAŁY 
MIĘDZYNARODOWE 
TARGI GDAŃSKIE, 
A DZISIAJ REALIZOWANE 
JEST OSIEDLE IDEA, 
BĘDZIE MIAŁO 
MIEJSCE WYJĄTKOWE 
WYDARZENIE – TARGI 
SZTUKI, DESIGNU I IDEI.
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TEKST Mat. Prasowe

mpreza ma charakter otwarty, orga-
nizatorzy zakładają uczestnictwo róż-
nych artystów trudniących się zarów-

no sztukami pięknymi, jak i użytkowymi 
(szeroko pojętym designem). Co ważne, 
udział w  targach jest całkowicie bez-
płatny – wystawcy nie poniosą żadnych 
opłat. Artyści, którzy chcieliby wziąć 
udział w  imprezie, powinni do końca 
sierpnia przesłać wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.
targi-sztuki.pl) na adres zgloszenia@targi-
-sztuki.pl.

Targi Sztuki, Designu i Idei będą pierw-
szą w  Trójmieście imprezą poświęconą 
sztuce, zorganizowaną na tak szeroką ska-
lę. Podczas wydarzenia można będzie nie 

tylko obejrzeć prace artystów, ale także 
je kupić. W  ramach imprezy organiza-
torzy przewidzieli również interesujące 
warsztaty i wykłady. Wstęp na targi oraz 
wszystkie atrakcje będą dla odwiedzają-
cych bezpłatne.

Targi organizowane są przez dewelopera 
EURO STYL, przy współudziale Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzynaro-
dowych Targów Gdańskich oraz wydawcy 
Dziennika Bałtyckiego, czyli Grupy Polska 
Press. Organizatorzy zapraszają odwiedza-
jących 19 i 20 września między godz. 10 
a 16, do hali nr 5 znajdującej się przy ulicy 
Droszyńskiego w Oliwie.

Więcej informacji o imprezie znajduje 
się na stronie www.targi-sztuki.pl.

EN

ART, DESIGN AND IDEA FAIR

A UNIQUE EVENT WILL TAKE PLACE 
IN GDANSK ON THE LAST BUT ONE 
WEEKEND OF SEPTEMBER. ART, DESIGN 
AND IDEA FAIR WILL BE ORGANIZED ON 
A PLOT ONCE OCCUPIED BY GDANSK IN-
TERNATIONAL FAIR AND NOW USED TO 
BUILD THE IDEA HOUSING ESTATE.

It is an open event, and the organizers 
count on the presence of various artists 
representing both the fine arts and ap-
plied art (broadly understood design). 
What is important is that participation 
in the fair is completely free – exhibi-
tors will not be charged any fee. Artists 
who would like to take part in the event 
should complete an application form (avail-
able on www.targi-sztuki.pl) and send it 
to zgloszenia@targi-sztuki.pl by the end 
of August.

Art, Design and Idea Fair will be the 
first such a great event devoted to art in 
Tricity. During the event, everyone will 
have a chance to not only see but also buy 
artists’ works. The organizers also plan in-
teresting workshops and lectures held as 
part of the fair. Admission to the fair and 
all attractions will be free for everyone.

The fair is organized by developer EURO 
STYL with the participation of the Acad-
emy of Fine Arts in Gdansk, Gdansk In-
ternational Fair and the publisher of Dzi-
ennik Bałtycki, Polska Press Group. The 
organizers invite all visitors to market no. 
5 located on Doroszyńskiego Street in the 
district of Oliwa on 19 and 20 September 
between 10 am and 4 pm.

For more information about the event 
see www.targi-sztuki.pl. 

I

TARGI



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl
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PIĘK NA ROCZNICA PFB

PRZYSZEDŁ KIEDYŚ DZIEŃ, W KTÓRYM KTOŚ POMYŚLAŁ O STWORZENIU 
W TRÓJMIEŚCIE ORKIESTRY SYMFONICZNEJ Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA. 
WŁAŚNIE TEN DZIEŃ BYŁ PRZYCZYNKIEM DO POWSTANIA JEDNEJ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURALNYCH – 
POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ. A MIAŁO TO MIEJSCE 70 LAT TEMU.

1945 roku większość mieszkańców 
Trójmiasta myślało raczej o od-
budowaniu państwa ze zgliszczy, 

niż o podniesieniu na nogi polskiej kultury. 
Szczęśliwie znalazła się osoba, dla której było 
to tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze. Tą 
osobą był Roman Kuklewicz – dyrygent, któ-
ry na początku 1945 roku uformował i rozpo-
czął próby Miejskiej Orkiestry Symfonicznej 
w Sopocie. Zaledwie kilka miesięcy później, 
29 września w sali sopockiego Domu Katolic-
kiego odbył się inauguracyjny koncert przy-
szłej Orkiestry, która pod batutą Zbigniewa 
Turskiego zaprezentowała, utwory najwybit-
niejszych polskich kompozytorów – F. Chopi-
na i S. Moniuszki. Jeszcze w tym samym roku 
Orkiestra, w uznaniu za wysoki poziom dzia-
łalności, została upaństwowiona i zyskała na-
zwę Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. Gra-
li w niej prawdziwi pasjonaci, dzięki którym 
zaledwie w trzy miesiące Orkiestra miała na 
koncie aż 9 programów koncertowych i 16 
wystąpień. W przeciągu niecałych czterech 
lat liczba muzyków z nią związanych wzrosła 
z 35 do 81, a sama Orkiestra była uważana do 
najlepszych zespołów w Polsce. 

W 1953 roku PFB, głównie ze względów 
organizacyjnych i finansowych, połączyła 

się ze Studiem Operowym i kontynuowa-
ła działalność jako Państwowa Opera i Fil-
harmonia Bałtycka. Korzyści z  takiego 
funkcjonowania okazały się jednak zni-
kome. Przed filharmonikami stanęło nie 
lada zadanie – stworzenie instytucji po-
święconej tylko i wyłącznie działalności 
symfonicznej. Podjął się tego młody dy-
rygent Zbigniew Rychert i już w styczniu 
1975 roku odbył się koncert inauguracyjny 
Gdańskiej Orkiestry Symfonicznej. Był to 
tym samym początek wytężonej, bardzo 
intensywnej pracy – koncertów, festiwali 
i innych przedsięwzięć artystycznych, któ-
re wykrystalizowały wizerunek artystycz-
ny „młodej filharmonii” i zagwarantowały 
jej uznanie wśród krytyków i melomanów 
w całej Europie. Można powiedzieć, że wła-
śnie to był prawdziwy i  godny początek 
działalności dzisiejszej PFB.

Stworzenie Gdańskiej Orkiestry Sym-
fonicznej nie oznaczało jednak oddzielenia 
filharmonii od opery – współegzystowały 
one ze sobą jeszcze przez niemal 30 lat. 
W 1993 roku, kiedy funkcję dyrektora ob-
jął prof. Roman Perucki, powstała zupełnie 
niezależna instytucja – Polska Filharmonia 
Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku, która 

pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj. A skoro 
filharmonicy zaczynali niejako nowe życie, 
potrzebowali także nowej siedziby. Rozwią-
zanie „przywiózł” właśnie dyrektor Perucki. 
„Po miesięcznej podróży już miałem wracać 
do kraju, gdy przyjaciele zaprosili mnie do 
oddalonej o 150 km od Sztokholmu miej-
scowości Norrkoeping. Na wyspie, w budyn-
kach po starej elektrociepłowni mieściła się 
filharmonia (...). A oprócz niej – muzeum, 
restauracje, tawerny i puby – słowem, praw-
dziwe centrum kulturalne. Wtedy pomyśla-
łem o Ołowiance i o starej elektrociepłowni, 
która miała ulec likwidacji. Dlaczego by 
nie zbudować czegoś takiego w Gdańsku? 
Natychmiast po przyjeździe pojechałem na 
Ołowiankę. Popatrzyłem i  powiedziałem 
sobie – tutaj zbudujemy nową filharmonię!” 
- mówił. A jak powiedział, tak zrobił i w 1998 
roku rozpoczęła się rewitalizacja budowli 
przeznaczonej na nową siedzibę PFB. W koń-
cu w 2005 roku, po 7 latach wytężonej pracy 
nastąpiło .uroczyste przekazanie Sali Kon-
certowej i foyer do użytku. 

Dziś Polska Filharmonia Bałtycka im. 
F. Chopina jest jedną z największych insty-
tucji kulturalnych północnej Polski, która 
z powodzeniem urozmaica muzyczne ży-
cie Trójmiasta. PFB to miejsce stworzone 
przez ludzi chcących obcować ze sztuką 
wyższą dla ludzi takich samych, jak oni. 
Obecnie Orkiestra Symfoniczna PFB jest 
jedną z najbardziej poważanych orkiestr 
w Polsce, a coraz częściej również na świe-
cie, o czym świadczą liczne zaproszenia na 
festiwale i inne eventy rozsiane po całym 
globie, a także współpraca z największymi 
gwiazdami. Na Ołowiance mają miejsce wy-
darzenia nierzadko o randze krajowej czy 
międzynarodowej, na które przybywają zna-
ne w świecie muzyki klasycznej osobistości. 

Wszystko to możliwe było dzięki wytężo-
nej pracy i ogromnej pasji dziesiątek osób, 
trwającej nieprzerwanie przez 70 lat. Chce-
my podziękować tym, którzy pracowali na 
to, z czego my możemy korzystać dzisiaj. 
Z tej okazji odbędzie się szereg specjalnych 
wydarzeń, w których wezmą udział fanta-
styczni i poważani artyści. Już 25 września 
w sali koncertowej na Ołowiance odbędzie 
się Koncert nadzwyczajny, którym zain-
augurujemy sezon artystyczny 2015/2016 
i uczcimy 70 rocznicę powstania Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Spod batuty obec-
nego Dyrektora Artystycznego Ernsta van 
Tiela wybrzmią utwory, które 70 lat temu 
usłyszeli nasi przodkowie, a które wykona-
ne zostały przez Miejską Orkiestrę Symfo-
niczną w Sopocie. Koncert nie skończy się 
na muzyce – przy współpracy z Archiwum 
Państwowym w Gdańsku powstanie specjal-
na wystawa dotycząca historii PFB.
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BEAUTIFUL ANNIVERSARY 
OF PBP

 THERE CAME A DAY WHEN SOMEONE 
THOUGHT ABOUT FORMING A REAL SYM-
PHONY ORCHESTRA IN TRICITY. IT WAS 
PRECISELY THAT DAY THAT CONTRIBUTED 
TO THE BEGINNINGS OF ONE OF THE MOST 
IMPORTANT CULTURAL INSTITUTIONS IN 
THE POMERANIAN REGION, THE POLISH 
BALTIC PHILHARMONIC. AND IT ALL HAP-
PENED 70 YEARS AGO.

In 1945, most inhabitants of Tricity were 
thinking rather about rebuilding the country 
from the ashes than about standing Pol-
ish culture on its feet. Fortunately, there 
was a person for whom the latter was as im-
portant or even more important than the 
former. It was Roman Kuklewicz, a conduc-
tor who formed the Sopot City Symphony 
Orchestra in 1945 and began its rehearsals. 
The inaugural concert of the future Orches-
tra took place only several months later on 
29 September. The Orchestra was conducted 
by Zbigniew Turski and played works by the 
most outstanding Polish composers: F. Cho-
pin and S. Moniuszko. It was nationalized the 
very same year in recognition of its high level 
of activity and obtained the name of the Pol-
ish Baltic Philharmonic. The Orchestra was 
composed of music lovers, thanks to whom it 
had as many as 9 concert programmes and 16 
performances to its credit within only three 
months. The number of musicians connect-
ed with the Orchestra increased from 35 to 81 
within less than four years, and the Orches-
tra itself was considered one of the best music 
groups in Poland.

Organizational and financial factors 
forced PBP to merge with the Opera Studio 

in 1953 and continue its activities as the Na-
tional Baltic Opera and Philharmonic. But 
such a solution turned out to have very few 
advantages. The philharmonic musicians 
were faced with quite a challenge: they had 
to create an institution devoted only to sym-
phonic music. Thanks to Zbigniew Rychert, 
a young conductor who took the challenge, 
the inaugural concert of Gdansk Symphony 
Orchestra was organized already in January 
1975. It was at the same time the beginning of 
hard and intensive work: concerts, festivals 
and other artistic undertakings, all of which 
crystallized the artistic image of the “young 
philharmonic” and granted its recognition 
among critics and music lovers in the whole 
Europe. One could say that this was the real 
and adequate beginning of today’s PBP.

Forming the Gdansk Symphony Orches-
tra did not mean, however, that the philhar-
monic separated from the opera. The two 
coexisted for almost 30 years. When Prof. 
Roman Perucki became its conductor in 
1993, a completely independent institution 
was established, the Polish Baltic Frédéric 
Chopin Philharmonic, which has been oper-
ating under this name to this day. And since 
it was as if the beginning of a new life for the 
philharmonic performers, they also needed 
a new seat. It was precisely director Peruc-
ki who worked out a solution. “After a one 
month’s journey, I was just about to return to 
the country when my friends invited me to 
Norrköping, a city located 150 km away from 
Stockholm. There was a philharmonic locat-
ed on an island in buildings left after an old 
heat and power station there (...). Apart from 
the philharmonic, the complex also housed 
a museum, restaurants, taverns and pubs. In 
one word, it was a real cultural centre. It made 
me think about the Ołowianka island and 
the old heat and power plant just about to be 
closed. Why not build something like that in 

Gdansk? I went to the Ołowianka right after 
my return. I looked at it and thought: this is 
where we will build a new philharmonic!” he 
said. And he did exactly what he told himself. 
Revitalization works on the building planned 
for the new seat of PBP began in 1998. Finally, 
in 2005, after 7 years of hard work, we wit-
nessed the opening ceremony of the foyer 
and the Concert Hall. 

Today the Polish Baltic Frédéric Chopin 
Philharmonic is one of the biggest cultural 
institutions in the north of Poland which 
successfully enriches the music life of Tric-
ity. PBP is a place created by those who wish 
to commune with highbrow culture for peo-
ple who are just like them. The PBP Sympho-
ny Orchestra is currently one of the most 
respected orchestras in Poland. Its recogni-
tion is growing abroad too, which is proven 
by many invitations to festivals and other 
events taking place all over the globe and by 
its cooperation with the greatest stars. The 
Ołowianka island often witnesses events of 
national and international importance at-
tended by personalities famous in the world 
of classical music.

It is all possible thanks to 70 years of 
continuous hard work and great passion of 
dozens of people. We would like to thank ev-
eryone who have contributed to what we can 
use today. A series of special events attended 
by accomplished and highly esteemed art-
ists will take place on this occasion. An Ex-
traordinary Concert will be held already on 
25 September in the concert hall on Ołowi-
anka. This way, we will open the 2015/2016 
artistic season and celebrate the 70th anni-
versary of the beginnings of the Polish Baltic 
Philharmonic. It will be a chance to listen 
to the orchestra conducted by its Artistic 
Director Ernst van Tiel performing pieces 
heard by our ancestors and played by the So-
pot City Symphony Orchestra 70 years ago. 
The concert will not end with music: a spe-
cial exhibition devoted to the history of PBP 
will be opened in cooperation with the State 
Archive in Gdansk.FO
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18 SIERPNIA 2010 W HALI NA GRANICY GDAŃSKA 
I SOPOTU POLSCY SIATKARZE POKONALI ÓWCZESNYCH 
MISTRZÓW ŚWIATA, REPREZENTACJĘ BRAZYLII 3:2 . TAK 
ZAINAUGUROWAŁA DZIAŁALNOŚĆ ERGO ARENA – JEDNA 
Z NAJWIĘKSZYCH I NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH HAL 
WIDOWISKOWO-SPORTOWYCH W TEJ CZĘŚCI EUROPY!
TEKST Bartosz Tobieński

d pięciu lat za sprawą ERGO ARENY 
pisze się nowa historia. Wybudo-
wanie unikatowego ze względu na 

lokalizację obiektu okazało się strzałem 
w dziesiątkę. W ciągu 5 lat w ERGO ARENIE 
zorganizowano 533 imprezy, które obejrza-
ło prawie 1 milion 800 tysięcy widzów!

– Wielkie wydarzenia sportowe, koncerty, 
widowiska artystyczne, imprezy o charakte-
rze rodzinnym, niezliczona liczba spotkań… 
To wszystko wydarzyło się w ciągu pięciu lat 
w hali widowiskowo-sportowej ERGO ARE-
NA. Tak miało być. To miejsce miało tętnić ży-
ciem! – podkreśla Paweł Adamowicz. Prezy-
dent Gdańska dodaje: – Przystępując do tego 
wyjątkowego, wspólnego z Sopotem projektu, 
zmieniliśmy granice naszych miast. Zrobili-
śmy coś ponadprzeciętnego i w ten sposób 
dziś mamy obiekt w pełni metropolitalny, po-
wstały z wspólnego wysiłku obu miast.

PONAD 500 IMPREZ
I PRAWIE 2 MILIONYWIDZÓW
CZYLI SUKCES 5 LAT ERGO ARENY

O

ZDJĘCIA Mat.prasowe



– ERGO ARENA w sposób zasadniczy 
zmieniła ofertę kulturalną i sportową nie 
tylko Sopotu i  Gdańska, ale całego re-
gionu – wtóruje prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski. – Mieszkańcy i  nasi goście 
mogą uczestniczyć w koncertach świato-
wych gwiazd oraz kibicować najlepszym 
sportowcom podczas zawodów rangi mi-
strzostw świata czy Europy. Siatkówka, 
koszykówka, piłka ręczna – to tylko nie-
które dyscypliny, które przyciągają fanów 
do gdańsko–sopockiej hali. Historycznym 
wydarzeniem były Halowe Mistrzostwa 
Świata w  Lekkoatletyce Sopot 2014, 
uznane najlepszą imprezą lekkoatletycz-
ną globu! To świadczy tym m.in. o tym, jak 
wielofunkcyjnym, przemyślanym i dobrze 
zaprojektowanym obiektem jest ERGO 
ARENA. Hala to także bardzo ważny ele-
ment w działaniach wydłużających sezon 
turystyczny. Dzięki wydarzeniom w ERGO 
ARENIE wzrasta obłożenie w hotelach, zy-
skują także gastronomicy i inni gestorzy 
w  branży turystycznej. O  sukcesie hali 
świadczy także fakt, że od początku dzia-
łania spółka zarządzająca obiektem nie 
tylko zarabia na własne utrzymanie, ale 
jest w stanie sama sfinansować inwestycje 
podnoszące jeszcze atrakcyjność i możli-
wości techniczne ERGO ARENY – podsu-
mowuje prezydent Karnowski.

– Długo czekaliśmy na powstanie takie-
go obiektu – zauważa Magdalena Sekuła, 
prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operato-
ra ERGO ARENY. – Dopiero od 5 lat możemy 
gościć największe gwiazdy sportu i estra-
dy, które do tej pory omijały nasz region. 
Wspaniałe koncerty, wielkie emocje i wido-
wiska sportowe za rogiem naszych domów 
stały się codziennością.

ERGO ARENA stała się też domem 
trzech klubów należących do Grupy Tre-
fl. Rezydują tu ATOM Trefl Sopot, LOTOS 
Trefl Gdańsk, Trefl Sopot. – Mieszkańcy 
Gdańska i Sopotu z dumą kibicują swoim 
drużynom i cieszyć się mogą z sukcesów 
jakie osiągają sportowcy. Hala stała się też 
miejscem spotkań wielu pokoleń, różnych 
środowisk i  przedstawicieli biznesu – do-
daje Sekuła.

Dobrego zdania o obiekcie jest Grze-
gorz Kita – najlepszy w Polsce specjalista 
w zakresie marketingu sportowego i prezes 
Sport Management Polska. – ERGO ARENA 
to jeden z okrętów flagowych polskiego ryn-
ku wielkich obiektów widowiskowo-spor-
towych. Gdańsko-sopocka hala w pewnym 
sensie pozytywnie przemodelowała rynek 
obiektów widowiskowo-sportowych w Pol-
sce. Nie tylko szybko zrealizowana zosta-
ła transakcja naming rights, ale przede 
wszystkim udowodniono jak dynamicznie 

i wszechstronnie można zarządzać takimi 
obiektami. Wielość imprez, ich różnorod-
ność, często krajowy charakter oddziały-
wania to znaki firmowe tej areny – kończy 
Grzegorz Kita.

W ERGO ARENIE koncertowały najwięk-
sze gwiazdy światowego formaty, m.in.: 
Lady Gaga, Sting, Lenny Kravitz, Ozzy 
Osbourne, Michael Buble, Bryan Adams, 
Rammstein, Iron Maiden, Jose Carreras 
i wielu wielu innych.

– Dzięki takim obiektom jak ERGO ARENA 
zorganizowaliśmy, a także możemy ubiegać 
się o organizację największych i najbardziej 
prestiżowych imprez sportowych – mówi 
Adam Korol, minister sportu i turystyki. 
– Przypomnę ogromny sukces sportowy 
i organizacyjny Halowych Mistrzostw Świa-
ta w lekkoatletyce czy Mistrzostw Świata 
w siatkówce. Już za kilka miesięcy kolejne 
wielkie sportowe święto – Mistrzostwa 
Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a mecze 
jednej z grup rozgrywane będą w hali na 
granicy Gdańska i Sopotu. Przez ostanie 
lata zrobiliśmy ogromny skok, powstały 
nowe hale i stadiony, nadrabiamy wielolet-
nie zaległości pod względem infrastruktury 
sportowej i to właśnie spółka zarządzająca 
ERGO ARENĄ jest świetnym przykładem 
jak umiejętnie i z sukcesem zarządzać tego 
typu obiektem. Jako mieszkaniec Gdańska 
miałem okazję wielokrotnie być uczestni-
kiem wydarzeń sportowych, muzycznych 
i  familijnych w  ERGO ARENIE. Dumny 
jestem z faktu, że moje rodzinne miasto 
posiada taką halę.

Na co dzień w spółce Hala Gdańsk-So-
pot pracuje 40 osób. Ta liczba w  zależ-
ności od charakteru i wielkości imprezy 
zwiększa się. Dzięki wydarzeniom w hali 
zatrudnienie znajduje od kilkudziesięciu 
do kilkuset osób.

– Profesjonalna organizacja, elastycz-
ność w dopasowaniu do wymagań formal-
nych i marketingowych wydarzenia, profe-
sjonalizm obsługi, wsparcie merytoryczne 
ze strony kadry menedżerskiej obiektu oraz 
pełna dostępność 24 h/7 dni/12 miesięcy 
jednoznacznie zachęcają do współpracy 
i lokowania ważnych oraz wartościowych 
dla widzów imprez sportowych i kultural-
nych – ocenia prof. Bogdan Sojkin z Kate-
dry Marketingu Produktu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. – Dla spor-
tu, a w szczególności dla dyscypliny jaką 
jest piłka ręczna, to miejsce szczególne, 
bo to miłe skojarzenia i powroty do prze-
szłości ze świetnymi czasami sportowymi 
Spójni i Wybrzeża; gwarancja wypełnie-
nia ży wiołowymi kibicami znakomicie 
znającymi się na dyscyplinie oraz przede 
wszystkim niezwykle szczęśliwe miejsce 

z racji zwycięskich spotkań męskiej dru-
żyny narodowej niezwykle ważnych dla 
dyscypliny – dodaje profesor, który pełni 
również funkcję wiceprezesa Związku Pił-
ki Ręcznej w Polsce.

Spółka zarządzająca obiektem nie tyl-
ko pokrywa koszty bieżącego utrzymania 
ale i inwestuje. W sumie to ponad 7 milio-
nów złotych,  wypracowanych i pożyczo-
nych z banku BGK (3,2 mln zł) w ramach 
inicjatywy Unii Europejskiej Jessica. Środ-
ki zainwestowane zostały w podniesienie 
standardu obiektu.

– Patrzymy w przyszłość i myśląc o roz-
woju hali niezbędne są właśnie kolejne in-
westycje. W ubiegłym roku podnieśliśmy 
standard czwartej kondygnacji, na któ-
rej znajdują się loże VIP, zainwestowali-
śmy w ekrany LED na zewnątrz i wewnątrz 
hali. To zwiększyło atrakcyjność ERGO 
ARENY, ale daje nam też dodatkowe narzę-
dzia do uzyskiwania przychodów – wylicza 
prezes Sekuła. – Myślimy też o otoczeniu 
hali. Wokół tego typu obiektów powstają 
zazwyczaj obiekty, które uzupełniają ofertę. 
Poszukujemy partnerów do wybudowania 
hotelu, centrum handlowo-biurowego z par-
kingiem. Na razie to plany, ale mamy w per-
spektywie najbliższych lat jest to cel, który 
chcemy zrealizować.

29 maja 2015 sponsor tytularny, sopocka 
grupa ERGO Hestia przedłużyła współpracę 
z ERGO ARENĄ na kolejne pięć lat. Ubezpie-
czyciel za prawo do nazwy hali zapłaci przez 
kolejne 5 lat 12,3 mln zł. 

S U K C E S  5  L A T  E R G O  A R E N Y

OD PIĘCIU LAT ZA 
SPRAWĄ ERGO ARENY 
PISZE SIĘ NOWA 
HISTORIA. WYBUDOWANIE 
UNIKATOWEGO 
ZE WZGLĘDU NA 
LOKALIZACJĘ OBIEKTU 
OKAZAŁO SIĘ STRZAŁEM 
W DZIESIĄTKĘ. W CIĄGU 
5 LAT W ERGO ARENIE 
ZORGANIZOWANO 
533 IMPREZY, KTÓRE 
OBEJRZAŁO PRAWIE 
1 MILION 800 
TYSIĘCY WIDZÓW!
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OVER 500 EVENTS AND ALMOST 
2 MILLION SPECTATORS: 
SUCCESSFUL 5 YEARS OF ERGO 
ARENA

THE POLAND NATIONAL MEN’S 
VOLLEYBALL TEAM DEFEATED THE 
TEAM FROM BRAZIL, THE THEN WORLD 
CHAMPIONS, BY THREE TO TWO ON 
13 AUGUST 2010 AT THE HALL AT THE 
BOUNDARY BETWEEN GDANSK AND SOPOT. 
THIS IS HOW ERGO ARENA, ONE OF THE 
BIGGEST AND THE MOST MODERN SPORTS 
AND ENTERTAINMENT ARENAS IN THIS 
PART OF EUROPE, STARTED ITS CAREER!

ERGO ARENA has been writing a new chapter 
in our history for five years already. The facili-
ty, thanks to its location, has turned out to be 
a great success. 533 events were organized at 
ERGO ARENA and seen by almost 1,800,000 
spectators within 5 years!

“Great sports events, concerts, artistic 
performances, family events, a countless 
number of meetings... All that happened 
within five years at the ERGO ARENA sports 
and entertainment hall. It was supposed to 
be like that. The place was supposed to keep 
bustling with life!,” says Paweł Adamowicz. 
The Mayor of Gdansk adds, “When we were 
starting the project together with Sopot, we 
moved the borders of our towns. We did some-
thing above average, and as a result today we 
have a truly metropolitan object built thanks 
to efforts invested by both cities.”

“ERGO ARENA has considerably changed 
the cultural and sports offer of not only Sopot 
and Gdansk but also the whole region,” says 
Mayor of Sopot Jacek Karnowski. “Local pe-
ople and our guests can take part in concerts 
given by world-famous stars and support the 
best sportspeople during world and European 
championship events. Volleyball, basketball, 
handball – they are just a few disciplines that 
attract visitors to the Gdansk and Sopot hall. 
The IAAF World Indoor Championship Sopot 
2014 was a historical event. It was considered 
the best athletic event on the planet! This, 
among others, proves the fact that ERGO ARE-
NA is a really multi-purpose, well thought-out 
and well designed complex. The hall is also 
a very important part of our efforts to extend 
the tourist season. Thanks to events taking 
place at ERGO ARENA, hotels enjoy increased 
occupancy. Restaurant owners and other ma-
nagers in the tourist industry find its influence 
beneficial as well. The success of the hall is 
also seen in the fact that since the beginning 
of its activities, the company that manages 

a chance to participate in sports, music and fa-
mily events held at ERGO ARENA. I am proud of 
the fact that my home city has such a hall.”

The company Hala Gdansk-Sopot em-
ploys 40 people on a regular basis. The num-
ber increases depending on the character and 
size of a given event. Thanks to events organi-
zed at the hall, there are jobs for from several 
dozen to several hundred people.

“Professional organization, a flexible ap-
proach that helps adapt to the event’s formal 
and marketing requirements, professional 
service, substantive support offered by the 
managers of the object and continuous availa-
bility 24/7 for 12 months explicitly encourage 
to cooperate and choose the hall as the venue 
for important and interesting sports and cultu-
ral events,” says Prof. Bogdan Sojkin from the 
Department of Product Marketing at Poznan 
University of Economics. “It is a special place 
for sport and for such a discipline as handball 
in particular because it means pleasant as-
sociations and returns to the past with its ex-
cellent sports times of clubs like Spójnia and 
Wybrzeże, a guarantee that crowds of fans 
who know a lot about the sport will gather 
at the arena and finally a very lucky location 
due to the victorious and extremely important 
matches played here by the men’s national 
team,” says the Professor, who is also the vice-
-president of the Polish Handball Federation.

The company managing the facility does 
not only cover maintenance costs, but also 
keeps investing. It is altogether more than 7 
million zlotys acquired by the company itself 
and borrowed from BGK bank (PLN 3.2 mil-
lion) as part of the European Union JESSICA 
programme. The resources were used to im-
prove the standard of the object.

“We look ahead and know that further 
investments are necessary if we want to de-
velop. Last year, we raised the standard of the 
fourth storey, which includes VIP boxes, and 
invested in LED screens located outside and 
inside the hall. This has made ERGO ARENA 
even more attractive and at the same time gi-
ven us additional tools to generate income,” 
says Magdalena Sekuła. “We also remember 
about the area around the hall. Such buildin-
gs are usually surrounded by facilities that 
supplement their offer. We are looking for 
partners who would build a hotel and an offi-
ce and commercial centre with a parking lot. 
These are just plans for the time being, but 
they constitute the aim we would like to ac-
complish within the next years.” 

The title sponsor, ERGO Hestia Group 
from Sopot, prolonged its cooperation with 
ERGO ARENA for the next five years on 29 
May 2015. The insurance company will pay 
PLN 12.3 million for keeping the naming right 
to the arena for five years.

the building not only has been earning its own 
maintenance, but it has also been able to sin-
gle-handedly fund investments that increase 
the attractiveness and technical capabilities 
of ERGO ARENA,” Mayor Karnowski adds.

“We have been waiting for such an ob-
ject for a long time,” says Magdalena Sekuła, 
Chairwoman of Hala Gdansk-Sopot, the com-
pany that manages ERGO ARENA. “We have 
only been able to invite the greatest sports 
and show-business, who were so far ignoring 
our region, for five years. Excellent concerts, 
intense emotions and sports shows organized 
just around the corners of our houses have be-
come our everyday reality.”

ERGO ARENA has also become home to 
three clubs belonging to Trefl Group: ATOM 
Trefl Sopot, LOTOS Trefl Gdansk and Trefl 
Sopot. “The inhabitants of Gdansk and Sopot 
are proudly supporting their teams and enjoy 
successes their sports idols achieve. The hall 
has also become a meeting place for different 
generations, environments and business re-
presentatives,” Sekuła adds.

Grzegorz Kita, the best sports marketing 
specialist in Poland and chairman of Sport 
Management Polska, has a positive opinion 
about the hall, too. “ERGO ARENA is one of the 
flagships on the market of great sports and en-
tertainment objects in Poland. The hall has in 
a way positively remodelled the Polish market 
of sports and entertainment facilities. Not only 
the naming rights deal was realized quickly, 
but it was also proven that such objects can be 
managed in a dynamic and versatile way. The 
multitude of events and their diversity and the 
influence the arena has on even the whole co-
untry are its trademarks,” says Grzegorz Kita.

The greatest world stars gave concerts in 
ERGO ARENA, including for example: Lady 
Gaga, Sting, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, 
Michael Buble, Bryan Adams, Rammstein, 
Iron Maiden, Jose Carreras and many more.

“Thanks to facilities like ERGO ARENA we 
could host and can still apply to host the big-
gest and the most prestigious sports events,” 
says Adam Korol, the Polish Minister of Sport 
and Tourism. “Just think about the huge sports 
and organizational success of the World Indoor 
Championship or the World Volleyball Cham-
pionship. And we are going to enjoy yet another 
great sports event in several months’ time: the 
European Men's Handball Championship. 
Matches played by one of the groups will take 
place precisely at the hall on the boundary be-
tween Gdansk and Sopot. We have made a huge 
leap and built new halls and stadiums, we catch 
up with our work on sports infrastructure, and 
it is precisely the company that manages ERGO 
ARENA that sets an excellent example of how 
to skilfully and successfully manage such an 
object. As an inhabitant of Gdansk, I often had 
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GDAŃSKI TEATR
              SZEKSPIROWSKI
– POZYCJA OBOWIĄZKOWA 

ZDRADZAMY BOGATY PROGRAM GTS NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK !
TEKST Magdalena Hajdysz

o niezwykle intensywnym Lecie z Szek-
spirem i 19. Festiwalu Szekspirowskim, 
których wydarzenia śledziło w sumie 

blisko 100 tysięcy osób, Gdański Teatr Szek-
spirowski nie zwalnia tempa. Wśród jesien-
nych propozycji znajdziecie m. in. koncert 
Williama Basinskiego, Tydzień z Teatrem 
Polonia z Warszawy i Tydzień Gruziński.

WILLIAM BASINSKI 
ORAZ TEATR POLONIA 
W GDAŃSKU
Już 13 września na jednej z najprężniej rozwi-
jających się scen muzycznych - w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim - swój koncert za-
gra.William Basinski. Klasycznie wykształ-
cony amerykański muzyk i kompozytor, 
specjalizujący się w ambiencie – ekspe-
rymentalnej muzyce elektronicznej – od 
ponad 30 lat jest współtwórcą nowojorskiej 
sceny awangardowej. W GTS zaprezentuje 
materiał z płyty „Vivian&Ondine”. Koniec 
września to spotkanie z Teatrem Polonia 
w Warszawie w ramach cyklu Teatry Polskie 
w GTS. Od 28 września do 1 października 
zobaczymy cztery znakomite spektakle: „32 
omdlenia” wg Czechowa w reżyserii Andrze-

ja Domalika, „Zbrodnię z premedytacją” 
Gombrowicza w adaptacji i reżyserii Izabelli 
Cywińskiej, monodram „Ucho, gardło, nóż” 
wg Vedrany Rudan w adaptacji, reżyserii 
i wykonaniu Krystyny Jandy oraz „Kolację 
kanibali”, udany debiut teatralny reżysera 
filmowego Borysa Lankosza.

GRUZIŃSKA KULTURA 
I GRUZIŃSKIE WINO
Październik w Gdańskim Teatrze Szekspi-
rowskim to podróż do kraju leżącego nad 
Morzem Czarnym, między Rosją, Azer-
bejdżanem, Turcją i Armenią – do Gruzji. 
Kultura Gruzji jest odbiciem różnorodności 
tego kraju, zderzeniem licznych kontrastów, 
zlepkiem wielu tradycji. 

Kulturę i sztukę – również kulinarną 
– Gruzji będziemy mogli poznać podczas 
planowanego w dniach 9 – 16 październi-
ka w GTS Tygodnia Gruzińskiego, organi-
zowanego w ramach cyklu Teatry Europy 
w GTS, nad którym patronat sprawuje Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Tydzień Gruziński organizowany jest we 
współpracy z Gruzińskim Ministerstwem 
Kultury i  Ochrony Zabytków. W  boga-
tym programie znajdziemy m.in. pozy-

cje z Listy Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO. Należy 
do nich jeden z najstarszych elementów 
gruzińskiej kultury – śpiew polifoniczny, 
wykonywany przez chór męski. W Teatrze 
Szekspirowskim doświadczymy aż dwóch 
spotkań z tą formą sztuki. Jako pierwszy 
wystąpi jeden z  najstarszych zespołów 
wykonujących gruzińską polifonię – Mdz-
levari. Drugim będzie zespół Rustavi, 
którego łączone pokazy śpiewu i  tańca 
pod względem popularności można by 
porównać do polskiego Zespołu Mazow-
sze. Ich widowiska, realizowane z dużym 
rozmachem, przyjmują jednak bardziej 
teatralną formę i  zasługują na miano 
prawdziwych taneczno-wokalnych show. 
Obok muzyki tradycyjnej, znajdą się rów-
nież pozycje dla fanów bardziej współcze-
snych form. Odbędzie się m.in. koncert 
muzyki electro w wykonaniu Niki Macha-
idze – gruzińskiego reżysera filmowego 
i muzyka – oraz Natalie Beridze aka Tusia 
Beridze aka Nate Fisher, związanych z ar-
tystycznym kolektywem Goslab. O repre-
zentację sztuk wizualnych Gruzji zadba 
Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, 
które, we współpracy z GTS oraz Centrum 
Sztuki Wyspa, planuje zrealizować aż trzy 
różne projekty: wystawę, performans i kon-
cert DJ-ski.

Festiwal Szekspirowski wielokrotnie 
gościł wybitnych gruzińskich reżyserów 
– podczas 19. edycji był to Robert Sturua 
z Teatrem Rustaveli z Tbilisi. Tym razem 
zobaczymy spektakle z dwóch innych te-
atrów: „"Pamiętnik szaleńca" wg Gogola w 
reż. Levana Tsuladze, zrealizowany w State 
Drama Marjanishvili Theater oraz oparty 
o na faktach "Kobiety Troi" w reż. Data Ta-
vadze z Royal District Theater. 

Program Tygodnia Gruzińskiego do-
pełnią również spotkania z  kinem gru-
zińskim w najlepszym wydaniu, realizo-
wane we współpracy z Georgian National 
Film Center, wystawy – organizowane 
we współpracy z Muzeum Historycznym 
w  Tbilisi, spotkania z  artystami, warsz-
taty, debaty i  wiele innych wydarzeń. 
Z bogatą kulturą Gruzji warto też zapo-
znać się poprzez zmysł... smaku! Odbę-
dą się bowiem degustacje tradycyjnych 
gruzińskich potraw oraz tamtejszego wy-
jątkowego wina, którego sposób przygo-
towania również został wpisany na Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO. Wkrótce dostępny 
będzie szczegółowy program Tygodnia 
Gruzińskiego. Nowości w  programie GTS 
warto śledzić na stronie www.teatrszek-
spirowski.pl lub poprzez zapisanie się 
do newslettera.

P
ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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GDANSK SHAKESPEARE 
THEATRE – A MUST-SEE

TAKE A LOOK AT THE RICH GST OFFER FOR 
SEPTEMBER AND OCTOBER!

After the highly intensive Summer with 
Shakespeare and the 19th Shakespeare Festi-
val, which were followed by altogether almost 
100,000 people, the Gdansk Shakespeare 
Theatre (GST) does not slow down. Its autumn 
offer includes for example: a concert of Wil-
liam Basinski, a Week with Polonia Theatre in 
Warsaw and the Georgian Week.

WILLIAM BASINSKI AND 
POLONIA THEATRE IN 
GDANSK
William Basinski will give a  concert on 
one of the youngest but at the same time 
most thriving music stages in the Gdansk 
Shakespeare Theatre already on 13 Sep-
tember. The classically educated Ameri-
can musician and composer specializing 
in ambient, experimental electronic mu-
sic, has been the co-author of the New 
York avant-garde stage for more than 30 
years. In GST, he will present songs from 

the album Vivian&Ondine. The end of Sep-
tember will bring a meeting with Polonia 
Theatre in Warsaw as part of the series 
Polish Theatres in GST. We will see four 
excellent performances from 28 Septem-
ber to 1 October: Chekhov’s 32 Faints di-
rected by Anrzej Domalik, Gombrowicz’s 
Crime with Malice Aforethough adapted 
and directed by Izabella Cy wińska, Ve-
drana Rudan’s monodrama Ear, Knife, 
Throat adapted, directed and played by Kry-
styna Janda and Cannibal Diner, a suc-
cessful stage debut of the film director 
Borys Lankosz.

GEORGIAN CULTURE AND 
GEORGIAN WINE 
October in the Gdansk Shakespeare The-
atre means a journey to Georgia, a country 
located by the Black Sea between Russia, 
Azerbaijan, Turkey and Armenia. The cul-
ture of Georgia is a reflection of the coun-
try’s diversity, a clash between numerous 
contrasts and a combination of various 
traditions.

We will have a chance to taste its cul-
ture and art, including the culinary one, 
during the Georgian Week planned in GST 
for 9 – 16 October and organized as part of 
the cycle European Theatres in GST, held 
under the patronage of the Minister of Cul-
ture and National Heritage. The Georgian 
Week is organized in cooperation with the 
Georgian Ministry of Culture and Monu-
ment Protection. Its rich programme in-
cludes for instance positions found on the 
UNESCO Intangible Cultural Heritage List, 
including one of the oldest elements of 
Georgian culture: polyphonic singing by 

a male-voiced choir. We will attend as many 
as two meetings with this form of art in the 
Shakespeare Theatre. The first one will be 
with Mdzlevari, one of the oldest bands 
playing Georgian polyphony. The second 
one will feature Rustavi, whose dancing 
and singing performances are similarly 
popular as those of the Polish Mazowsze 
band. Organized with a flourish, the bands’ 
concerts assume a rather theatrical form 
and deserve to be called real dancing and 
vocal shows. Apart from traditional music, 
GST will have something for lovers of more 
contemporary forms too. They can watch 
for example an electro music concert giv-
en by Nika Machaidze, a Georgian film di-
rector and musician, and Natalie Beridze 
aka Tusia Beridze aka Nate Fisher, both 
of whom are connected with the artistic 
band Goslab. The Center of Contemporary 
Art in Tbilisi will take care of visual arts. It 
plans to carry out three different projects 
in cooperation with GST and the Wyspa In-
stitute of Art: an exhibition, a performance 
and a DJ concert.

The Shakespeare Festival has featured 
outstanding Georgian directors many 
times. During its 19th edition, we had 
a chance to meet Robert Sturua with Rus-
taveli Theatre from Tbilisi. This time, we 
will see shows from two different theatres: 
Gogol's "The Diary of a Madman", directed 
by Levan Tsuladze realized at State Drama 
Marjanishvili Theater and fact-based Wom-
en of Troy directed by Data Tavadze from 
Royal District Theater.

The programme of the Georgian Week 
is complemented by screenings of the best 
Georgian films realized in cooperation 
with the Georgian National Film Center, 
exhibitions organized in cooperation 
with the Tbilisi History Museum, meet-
ings with artists, workshops, debates and 
many other events. It is also worth tast-
ing the rich Georgian culture quite liter-
ally. We will have a chance to savour tra-
ditional Georgian dishes and the unique 
local wine, whose preparation method 
has also been included on the UNESCO 
Intangible Cultural Heritage List. De-
tailed programme of the Georgian Week 
will be soon available. You can follow 
novelties in the GST programme on the 
website www.teatrszekspirowski.pl or via 
the newsletter.

Bilety na wszystkie wydarzenia oraz na zwiedza-
nie teatru można nabyć online na stronie www.
bilety.teatrszekspirowski.pl lub bezpośrednio 
w kasie GTS, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 
w Gdańsku.

Tickets for all events and for theatre sightseeing 
are available on www.tickets.shakespearethe-
atre.eu or directly in the GTS ticket office at 1 
Wojciecha Bogusławskiego street in Gdansk.

G D A Ń S K I  T E A T R  S Z E K S P I R O W S K I . . .
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SYBERIA 
POZA SZLAKIEM
PO RAZ PIERWSZY W GDAŃSKU, W KREATYWNEJ 
PRZESTRZENI OTU_ POKAZAŁEM CZARNO-BIAŁE ZDJĘCIA 
Z MARCOWEJ WYPRAWY „SYBERIA. POZA SZLAKIEM”. 
KAMERALNĄ PODRÓŻ UŁOŻYŁEM ZE ZNAWCĄ TERENU 
– MICHAŁEM KSIĄŻKIEM, BADACZEM, KULTUROZNAWCĄ, 
ORNITOLOGIEM. OD KILKU LAT ZACHĘCAM DO 
SCHODZENIA Z TYCH NAJPOPULARNIEJSZYCH 
TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW I ODKRYWANIA NOWYCH 
MIEJSC, LOKALNYCH ZWYCZAJÓW, HISTORII I KULTURY 
INACZEJ NIŻ PROPONUJĄ TO TRADYCYJNE PRZEWODNIKI. 
JESTEM PRZEKONANY, ŻE WARTO POKAZYWAĆ 
INNYM TRASY, KTÓRE POKONALI ODKRYWCY, LUB TE 
#POZASZLAKIEM, KTÓRE POZWALAJĄ UCIEC OD TŁUMU.

TEKST I ZDJĘCIA  Jarosław Kuźniar
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SIBERIA. OFF THE ROUTE

I PRESENTED BLACK-AND-WHITE PHOTO-
GRAPHS FROM MY MARCH EXPEDITION “SY-
BERIA. POZA SZLAKIEM” (“SIBERIA. OFF THE 
ROUTE”) FOR THE FIRST TIME IN GDANSK IN 
THE CREATIVE SPACE OF OTU_. I PLANNED 
MY INTIMATE JOURNEY TOGETHER WITH 
MICHAŁ KSIĄŻEK, A SPECIALIST IN THIS 
AREA, RESEARCHER, CULTURE EXPERT AND 
ORNITHOLOGIST. FOR SEVERAL YEARS AL-
READY I HAVE BEEN ENCOURAGING PEOPLE 
TO GO OFF THE MOST POPULAR TOURIST 
ROUTES AND DISCOVER NEW PLACES, LO-
CAL CUSTOMS, HISTORY AND CULTURE IN A 
DIFFERENT WAY THAN PROPOSED IN TRA-
DITIONAL GUIDEBOOKS. I AM CONVINCED 
THAT IT IS WORTH SHOWING OTHERS 
ROUTES CROSSED BY EXPLORERS OR THOSE 
THAT ARE #POZASZLAKIEM AND GIVE US A 
CHANCE TO ESCAPE FROM CROWDS.

S Y B E R I A  P O Z A  S Z L A K I E M

 
Dziennikarz, trener, właściciel 
butikowego biura podróży 
GoForWorld.com

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR
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UROCZY 
GŁĄB NIGDY NIE MYŚLAŁEM, ŻE MYŚLĄC O SYNONIMIE 

IDIOTY BĘDĘ MYŚLAŁ BARDZO CIEPŁO..



U R O C Z Y  G Ł Ą B

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

TEKST 

KAMIL 
SADKOWSKI

W spomnianym synonimem idioty 
jest to co prawda warzywo ka-
pustne, ale zapewne zaskoczę, 

że chodzi o brokuł. Nie wszyscy przepada-
ją za smakiem tego warzywa. Poczytajcie 
natomiast o  zdrowotnych wartościach 
tego skarbu natury, naprawdę warto wie-
dzieć więcej i zakochać się bez pamięci 
w tym niepozornym zielonym bukiecie. 
Nie bez przyczyny jest nazywany królem 
zielonych warzyw.

Ja zamiast rozwodzić się nad dobrocią, 
jaką niesie brokuł, pochylę się nad przepi-
sem na proste wykorzystanie i nie wyrzu-
canie niczego z tego warzywa. Uroczy głąb 
będzie w tym przepisie esencją smaku.

Patent na ten zazwyczaj wyrzucany ka-
wałek sprzedał mi Tomek Jakubiak. Pod-
czas jednej ze swoich lokalnych podróży 
dowiedział się od pewnego producenta ka-
pustnych skarbów w szczerym polu gdzieś 
w Polsce jak wykorzystać pysznie głąb. Nie 
omieszkał się tą wiedzą podzielić w tym 
pięknym w swej prostocie posiłku, który 
właśnie puszczam w świat.

Brokuł ma różyczki. Wiecie zapewne 
co to jest, ale o nich zapominamy. Pozo-
stawcie je do dobrej zupy, zapiekanki czy 
innego ulubionego dania. Głąb musicie 

ZDJĘCIA Sylwester Ciszek
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MIESZAMY WSZYSTKIE 
SKŁADNIKI Z DODATKIEM 

DOBREJ OLIWY EXTRA VERGINE 
I OCTU WINNEGO. ODSTAWIAMY 

NA KILKANAŚCIE MINUT SOS, 
NASTĘPNIE POKROJONE 

PLASTRY SKRAPIAMY 
DRESINGIEM. EKSPLOZJA 

SMAKÓW GWARANTOWANA, 
BEZ OPORÓW MOŻNA 

ZAJADAĆ SIĘ TYM PROSTYM 
DANIEM. WASZE KUBECZKI 

SMAKOWE POKOCHAJĄ 
TEGO UROCZEGO GŁĄBA.

obrać ze skóry i pokroić w cienkie plastry, 
takie jak na carpaccio. Sam nie uznaję in-
nej postaci carpaccio niż wołowego w sen-
sie definicji. Nazy wanie innych potraw 
pokrojonych w cienkie plastry carpaccio 

mocno mnie irytuje, ale bardziej obrazo-
wo nie mogę tego wytłumaczyć.

Ten głąb sam w sobie ma fenomenalny 
słodki smak.

Idealnie smakuje posypany solą morską 
i skropiony dobrą oliwą. Ja polecam złamać 
smakowo słodycz ostro-kwaśnym dresin-
giem. Wystarczy posiekać na drobną kostkę 
pomidory. Chili i kapary z niewielką ilością 
kolendry siekamy trochę bardziej drobno. 
Mieszamy wszystkie składniki z dodatkiem 
dobrej oliwy extra vergine i octu winnego. 
Odstawiamy na kilkanaście minut sos, na-
stępnie pokrojone plastry skrapiamy dresin-
giem. Eksplozja smaków gwarantowana, bez 
oporów można zajadać się tym prostym da-
niem. Wasze kubeczki smakowe pokochają 
tego uroczego głąba.

Na sam koniec jeszcze jedna historia 
związana z brokułem. Nie wszyscy wiedzą, 
że te zielone główki brokułów zwane potocz-
nie różyczkami to pąki kwiatów (wiedząc 
to łatwo przyznać, że nazwa „różyczki” jest 
bardzo adekwatna). Jeśli wstawicie brokuł 
do flakonu z wodą to po kilku dniach za-
cznie robić się żółty, a następnie zamieni 
się w piękny bukiet kwiatów. Nie ma lepszej 
miłości do zieleniny niż brokułowy gąszcz 
uroczych małych kwiatków.

EN

DELICIOUS STALK

I HAVE PARTICULARLY WARM FEELINGS 
ABOUT THAT STALK.

And I obviously mean a cruciferous vegetable, 
but what’s probably surprising is that it’s... 
broccoli. Not everybody is fond of its taste. But 
read a bit more about the healthful properties 
of this natural treasure and you will see that 
it’s really worth knowing more about it and 
falling in love with this inconspicuous green 
flower. It is not without reason that they call it 
the king of green vegetables.





But instead of going on at length about 
the goodness hidden in broccoli, I will focus 
on a simple recipe that allows us to use the 
whole vegetable and avoid throwing any part 
of it away. Its delicious stalk will convey the 
essence of taste in the dish.

I got the idea for this usually unwant-
ed part of broccoli from Tomek Jakubiak. 

During one of his trips around various 
regions, he was told how to deliciously 
use broccoli stalk by a certain producer 
of cabbage treasures living in the middle 
of nowhere. And he didn’t hesitate about 
sharing his knowledge with us by means 
of this beautifully simple recipe I would 
now like to spread.

Broccoli has florets. You probably know 
what they are, but forget about them. Leave 
them for a good soup, casserole or any oth-
er dish you like. Take the stalk, peel it and 
cut into thin slices like in carpaccio. Per-
sonally I don’t approve of any other form 
of carpaccio than the beef one, as far as 
the definition is concerned. Calling oth-
er dishes cut into thin slices ‘carpaccio’ 
annoys me a lot, but I don’t know how to 
describe it more vividly.

The stalk hides phenomenal, sweet taste 
inside of it.

It tastes perfect when sprinkled with sea 
salt and olive oil. I recommend improving its 
sweet taste with a bit of hot and sour dress-
ing. Simply cut tomatoes into small cubes. 
Cut chilli and capers with a small amount 
of coriander a bit more finely. Mix all the 
ingredients with extra virgin olive oil and 
wine vinegar. Leave the sauce for several 
minutes. Finally, sprinkle the sliced broc-
coli with the dressing. Taste explosion guar-
anteed. You can gorge on this simple dish 
without limit. Your taste buds will fall in love 
with the delicious stalk.

I would like to finish off with one more 
interesting fact about broccoli. Few of us 
know that the head of broccoli is composed 
of florets, which are in fact flower buds (if we 
realize it, it’s easy to admit that the name 
‘florets’ is very adequate). If you put broccoli 
into a vase with water, it will become yellow 
in several days and later turn into a beauti-
ful bouquet of flowers. There’s no better love 
to greens than the broccoli chump of ador-
able small flowers.
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JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII , ALE OBEJRZAŁEŚ 
PARĘ PROGRAMÓW I WYDAJE CI SIĘ , ŻE WIESZ O TEJ 
BRANŻY WSZYSTKO, TO ZAPEWNIAMY CIĘ – NIE WIESZ NIC . 
NA SZCZĘŚCIE PRZED NAMI NIC SIĘ NIE UKRYJE. AKADEMIA 
KULINARNA „FUMENTI” I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE 
POKAZUJĄ NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.

TEKST Kamil Sadkowski, Jakub Milszewski ZDJĘCIA Jakub Milszewski

 JUŻ SAM NIE WIEM, 
 CO MIAŁBYM ZJEŚĆ



J U Ż  S A M  N I E  W I E M ,  C O  M I A Ł B Y M  Z J E Ś Ć

KRYSTIAN SZIDEL – kulinarne ostrogi zdo-
bywał pod okiem najlepszych, ale od lat za-
szczepia najlepsze smaki i praktyki w sercu 
kurortu. Uśmiechnięty mistrz w radzeniu 
sobie ze stresem.

Jak trafiłeś do branży gastronomicznej? Jak 
wyglądały twoje początki?
Ja już tego nie pamiętam (śmiech). Kultura je-
dzenia i celebrowanie posiłku były w domu od 
zawsze. Moja babcia urodziła się we Francji, 
przyjechała do Polski po wojnie przywożąc 
ze sobą część smaków. Mój dziadek również 
świetnie gotował, więc już jako dziecko mia-
łem kontakt z nieco inną kuchnią i bardziej 
wyrafinowanymi smakami. W 1991 roku po 
raz pierwszy wyjechałem na staż do Fran-
cji. Od razu do Cannes i pięciogwiazdkowej 
restauracji. Byłem wtedy jeszcze w szkole, 
ale ustaliłem z dyrektorem, że puszczą mnie 
w czerwcu. Wracałem  w połowie września ze 
łzami w oczach, że wszyscy moi koledzy bawi-
li się na plaży, a ja tyrałem w pocie czoła. Ale 
dzisiaj jest chyba odwrotnie (śmiech). Jestem 
tu gdzie jestem, ale dalej tyram, choć może 
troszkę mniej niż inni (śmiech). Tak zaczęła 
się moja historia. Potem były kolejne staże. 
W 1993 trafiłem na świetnych restauratorów: 
on Korsykanin, ona Francuzka. To wręcz nie 
do opowiedzenia, czego można się nauczyć za 
granicą i jeszcze w czasie, kiedy Polska była 
gastronomiczną pustynią. Kiedy potem opo-
wiadałem wykładowczyni technologii w szko-
le o tym, co tam robiłem, że do tatara można 
dodać koniak i kapary, to patrzyła na mnie 
z niedowierzaniem. I tak właśnie zaczęła się 
moja historia z gotowaniem. Potem restaura-
torzy, u których pracowałem, podpowiedzieli 
mi, że nie tylko Lazurowe Wybrzeże się liczy. 
Zachęcili mnie do odwiedzania innych regio-
nów Francji, a jednym z nich była Bretania. 

KULTURA JEDZENIA 
I CELEBROWANIE POSIŁKU 
BYŁY W DOMU OD 
ZAWSZE. MOJA BABCIA 
URODZIŁA SIĘ WE FRANCJI, 
PRZYJECHAŁA DO POLSKI 
PO WOJNIE PRZYWOŻĄC 
ZE SOBĄ CZĘŚĆ SMAKÓW. 

Pracowałem tam i w hotelu, i w restauracji 
z gwiazdką Michelin. Była to kolejna prze-
paść – taka sama jak między Polską a Can-
nes. Ostatni staż odbyłem w 2007 roku, tuż 
przed otwarciem Sheratona. W nagrodę moi 
restauratorzy zafundowali mi staż w hotelu 
Martinez w Cannes – dwie gwiazdki Miche-
lin, dwóch michelinowskich szefów. Wróci-
łem do kraju tylko i wyłącznie dlatego, że 
miałem tutaj rodzinę, żonę i syna. Moja żona 
ma ciekawą pracę w Polsce i nie chcieliśmy, 
żeby musiała zaczynać wszystko od nowa. 
Poza tym ja nie nadaję się do życia w innym 
kraju – za mocno tęsknię.

Jakie miejsca w Trójmieście są godne po-
lecenia?
Nie chcę wymieniać nazw, bo może jeszcze 
bym kogoś pominął. Przyjaźnię się tutaj 
z Grzegorzem Nakrajnikiem – prowadzi-
liśmy pierwsze serwisy po otwarciu She-
ratona w restauracji Wave. Do dzisiaj się 

kumplujemy. Uważam, że jest świetnym 
fachowcem i uwielbiam jeść u niego w La 
Cucinie. Czasami biorę syna, zjemy so-
bie hamburgera w  Śródmieściu w  Gdy-
ni. Albo quesadillę w Tako. Odwiedzimy 
Sztuczkę. Uwielbiam dziczyznę u Przemka 
Formeli. Przecież wszyscy się znamy. Jedy-
ne, co mnie ogranicza, to czas, bo bardzo 
chętnie odwiedzałbym częściej innych 
kolegów po fachu, ale doba ma jedynie 24 
godziny. Ostatnio na Monciaku o  trzeciej 
w nocy zjadłem dwa kebaby (śmiech). Ura-
towały mi życie!

Muzyka do gotowania – jaka jest najlepsza?
Włoska. Pavarotti, Vivaldi, ogólnie muzyka 
klasyczna oraz muzyka filmowa np. Hans 
Zimmer. Uwielbiam przy niej gotować. Może 
jestem zwariowany, ale taka muzyka mnie 
przekonuje. Zdarza mi się gotować też w domu 
przy czymś mocniejszym, ale uważam, 
że to muzyka klasyczna jest do tego stwo-
rzona. Moja żona dostaje przy niej szału 
(śmiech). Swoją kuchnię doposażyłem, 
żeby móc w niej eksperymentować. Lu-
bię sobie wymyślać różne potrawy w zaci-
szu domu, kiedy nie ma miliona telefonów.
Masz jakiś wymarzony ostatni posiłek?



Nie wiem. Przez miejsce, w którym pra-
cuję i przez samą pracę, przez to, że mam do 
czynienia z najróżnorodniejszymi produk-
tami – czy to krówka, czy kawior – przez ten 
cały dobrobyt, już sam nie wiem, co miał-
bym zjeść (śmiech)! Marzy mi się uliczne 
jedzenie w Chinach i Tajlandii. 

EN

I DON’T KNOW MYSELF WHAT 
I COULD EAT

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

KRYSTIAN SZIDEL – he won his spurs in 
cooking under the tutelage of experts 
but for years have been spreading the 
best tastes and practices in the centre of 
a holiday resort . He is a smiling master of 
stress management.
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How did you enter the catering industry? 
How did your beginnings look?
I don’t remember all that any more. (Laughs) 
We have always fostered eating culture 
and made rituals of meals at home. My 
grandmother was born in France; she 
came to Poland after the war and brought 
a part of those tastes here. My grandfa-
ther was an excellent cook too so I  had 
contact with a bit different cuisine and 
more sophisticated tastes already as 
a child. In 1991, I went for my first intern-
ship to France. And I immediately end-
ed up in a five-star restaurant in Cannes. 
I  was still going to school then but the 
headmaster agreed to let me go in June. 
I came back in the middle of September 
with tears in my eyes because all of my 
friends were playing on the beach and 
I  was toiling by the sweat of my brow. 
But I guess it’s the other way round today. 
(Laughs) I  am where I  am, I  still work 
hard but perhaps less hard than others. 
(Laughs) This how my story began. Then 
there were other internships. I found great 
restaurateurs in 1993: he was Corsican, 
she was French. It’s just amazing what one 
could learn abroad, especially when Po-
land was still a gastronomic dessert. When 
I was later telling my technology teacher at 
school what I was doing there, that one can 
add cognac and capers to tartar, she was 

looking at me with disbelief. And that’s how 
my adventure with cooking began. Then 
the restaurateurs I was working for told me 
that it’s not only Côte d’Azur that matters. 
They encouraged me to visit other regions 
in France, and Brittany was one of them. 
I was working there in both a hotel and 
a restaurant with a Michelin star. And it 
was another chasm, just like between Po-
land and Cannes. I served my last intern-
ship in 2007, just before Sheraton opened. 
My restaurateurs treated me with an in-
ternship in Hotel Martinez in Cannes as 
a reward. It had two Michelin stars and two 
Michelin chefs. I came back to Poland only 
because I have a family here: my wife and 
son. She has an interesting job in Poland, 
and we didn’t want her to be forced to start 
everything anew. Besides, I’m not suitable 
for life abroad, I get too homesick.

What places in Tricity could you recommend?
I  don’t want to tell any names because 
I’m afraid I  would omit someone. I’m 
friends with Grzegorz Nakrajnik here. 
We were running the first services in the 
Wave restaurant after Sheraton had been 
opened. We’re on very good terms even to-
day. I think he’s a real expert, and I love eat-
ing at his place in La Cucina. I sometimes 
take my son for burgers in Gdynia city 
centre. Or for quesadillas in Taco. I visit 
Sztuczka and love game at Przemek Forme-
la’s. After all, we all know each other. The 
only thing that constrains me is time be-
cause I’d really like to visit my fellow cooks 
more often, but there are only 24 hours in 
a day. I’ve recently eaten two kebabs at 
three in the morning in Sopot. (Laughs) 
They saved my life!

What music is best for cooking?
Italian music. Pavarotti, Vivaldi, generally 
classical music and film music, for example 
Hans Zimmer. I love cooking to it. Perhaps 
I’m crazy, but such music appeals to me. 
I sometimes cook to something louder at 
home, but I think classical music is ideal 
for that. It drives my wife mad. (Laughs) 
I’ve equipped my kitchen in such a way as 
to experiment in it. I like inventing new 
dishes in the privacy of my home, when 
there’s no one calling me.

Do you have any last dream meal?
I don’t know. The place I work in and the 
job itself, the fact that I deal with all kinds 
of products, either fudge or caviar, and 
this whole prosperity makes me confused, 
and I don’t know myself what I could eat! 
(Laughs) I dream about street food in Chi-
na and Thailand.

SWOJĄ KUCHNIĘ DOPOSAŻYŁEM, ŻEBY 
MÓC W NIEJ EKSPERYMENTOWAĆ. 
LUBIĘ SOBIE WYMYŚLAĆ RÓŻNE 
POTRAWY W ZACISZU DOMU, KIEDY 
NIE MA MILIONA TELEFONÓW.
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TEKST Jakub Milszewski
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GDYNIA 
DO JEDZENIA

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, 
CZYLI NA WSZELKI WYPADEK SPRAWDZILIŚMY, 

CO DOBREGO MOŻNA ZJEŚĆ W GDYNI.



zasami jest tak, że nawet najbardziej 
otwarty i żądny przygód człowiek przy-
padkiem zamknie się w znajomym oto-

czeniu i za nic myśli wyścibić nosa za miedzę. 
Wtedy w sukurs przychodzą znajomi. I tak 
było z nami. Na szczęście pod rękę wzięła nas 
Asia Ogórek, czołowa polska fotografka kuli-
narna, i oprowadziła po swoim mieście.

Zaczęliśmy z grubej rury. Z Maliką, czy-
li Ewą Szyc-Juchnowicz i jej ludźmi spotka-
liśmy się na plaży pod klifem w Orłowie. 
Malika rozstawiła tam dla nas terenową 
wersję restauracji. Co jedliśmy? Na ogniu 

C Menu:
Tatar wołowy podwędzany dymem z jałowca, 

zielonego pieprzu i czereśni, ze emulsją z żółtka, 

ogórkiem małosolnym i piklami

Chłodnik z zielonych szparagów i ogórka z prażonym 

słonecznikiem i oliwą rzepakową

Pieczona kaczka z purée z pieczonych ziemniaków, 

zasmażanymi burakami i musem z pieczonego jabłka

Krem z białej czekolady z paloną białą czekoladą, 

lodami z palonej czekolady, kompresowanymi tru-

skawkami z bazylią i limonką

Tarta cytrynowa z lodami z kwaśnej śmietany i żelem 

miętowym

www.tlustakaczka.pl

Podczas kolacji przypomnieliśmy sobie, że 
ten posiłek nie służy tylko napełnieniu brzu-
chów, ale także – a może przede wszystkim 
– nawiązaniu relacji towarzyskich i po prostu 
przyjemnemu spędzaniu czasu. Zajrzeliśmy 
zatem do eleganckiej restauracji Biały Królik 
w Hotelu Quadrille. Trochę się obawialiśmy, 
że będziemy nieco przytłoczeni elegancją 
lokalu, ale nie – czuliśmy się tam dobrze. Po-
czuliśmy się jeszcze lepiej, kiedy szef kuchni 
Marcin Popielarz zaczął serwować dania.

Menu:
Chips ze spalonego siana z żelem z fermentowanych 

jabłek i pyłkiem kwiatowym

Zsiadłe mleko z bułką maślaną, gdyńską pancettą 

i młodym groszkiem

Flan z dojrzałego twarogu podany z rokitnikiem i mie-

chunką pomidorową

Gęsia wątroba w pomidorach

Śledź bałtycki po rybacku

Sok z brzozy z olejem z pestek wiśni i chabrami

Pstrąg tęczowy z bakłażanem z ogniska, małżami 

i solirodem

G D Y N I A  D O  J E D Z E N I A

skwierczały przygotowywane specjalnie 
dla nas ryby – smażone, pieczone na de-
sce, świeże i przyprawione czasami z nutką 
Afryki, bo przecież Malika się w tym wła-
śnie specjalizuje.

Menu:
Podpłomyki

Pomidory pieczone

Jajka z kominka

Mule i Morszczyn

Troć na morskiej desce

Śledź z paleniska

Makrela w dwóch ogniach

Owoce w palonym cukrze

Kawa z gorącego piachu

Lemoniada z wody morskiej

www.restauracjamalika.pl

Na lunch wyskoczyliśmy niedaleko, bo do re-
stauracji Tłusta Kaczka. Szef kuchni Tomasz 
Mrozik uraczył nas tym, co ma najlepsze. 
Z morza przeskoczyliśmy zatem na kuchnię 
polską w wybitnym wydaniu. Z zaskocze-
niem stwierdziliśmy, że wciąż można podejść 
do tematu z pomysłem i nie przesadzić.

CZASAMI JEST 
TAK, ŻE NAWET 
NAJBARDZIEJ 
OTWARTY I ŻĄDNY 
PRZYGÓD CZŁOWIEK 
PRZYPADKIEM 
ZAMKNIE SIĘ 
W ZNAJOMYM 
OTOCZENIU I ZA NIC 
MYŚLI WYŚCIBIĆ NOSA 
ZA MIEDZĘ. WTEDY W 
SUKURS PRZYCHODZĄ 
ZNAJOMI. I TAK 
BYŁO Z NAMI. 
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Ślimaki z kraśnika, kawior ze ślimaka i przepiórcze jajka

Perliczka i rosół królewski z marchwią

Sery kaszubskiej kozy

Żuławska łąka i sorbet z morwy białej

Lody z pędów świerka z maślanką i karmelem z pestek 

dyniowych

Petit four

www.bialy-krolik.pl

Następnego dnia rano wyskoczyliśmy do 
gdyńskiego Trafika. Zjedliśmy śniadanie 
prawie tak, jak jada się w dużych miastach 
(przecież byliśmy w Gdyni). Prawie, bo bez 
pośpiechu. Na stołach ustawionych przy 
chodniku czekał na nas początek dnia, jakie-
go każdemu życzymy.

Menu:
(Nie zamieszczamy menu, bo śniadanie nie jest po to, 

żeby się rozpływać w zawartości karty. Po prostu idźcie 

to Trafika i coś sobie wybierzcie. Zabierzcie ze sobą 

przyjaciół.)

www.trafikgdynia.pl

Ze śniadania mieliśmy blisko nad morze i na 
halę targową. Pochodziliśmy zatem i poogląda-
liśmy Gdynię, bo zawsze warto. A kiedy znowu 
zgłodnieliśmy wskoczyliśmy na lunch do re-
stauracji Krew i Woda. Lokal to może i młody, 
ale zdecydowanie nie powinien być pomijany 
podczas kulinarnych wycieczek po Gdyni.

Menu:
Mule po francusku

Wątróbki drobiowe w czerwonym winie

Tajska z krewetkami i kolendrą

Turbot w sosie homarowym, bazylia, młode warzywa, 

leniwe

Owoce w porto z czeremchą, kruszona beza, lody 

waniliowe

www.krewiwoda.pl

Drugi i ostatni dzień naszego spaceru od 
restauracji do restauracji zakończyliśmy 
w miejscu, które powoli staje się ikoną 
gdyńskiej gastronomii. Sztuczka, znana 
i  ceniona już w  całej Polsce, z  każdym 
dniem zdobywa sobie uznanie kolejnych 
podniebień. My wpadliśmy na kolacyjkę. 
Nie zawiedliśmy się.

Menu:
Consomme wołowe, ozór cielęcy, krakers ze smalcem, 

jabłkiem i majerankiem

Śledź z remuladą z selera, cebulą i koperkiem

Grzybowe risotto z kalafiorem

Dorsz, ravioli z dzikiem i bobem oraz bulion z wędzonki 

i chrupek z boczku

Leniwe z truskawkami, kozim serem i maślanką

www.sztuczka.com

Zazdrośćcie nam. Albo nie, nie zazdrośćcie. 
Lepiej idźcie coś zjeść w Gdyni.

EN

GDYNIA TO EAT
THE GRASS IS ALWAYS GREENER ON 
THE OTHER SIDE, WHICH IS WHY WE 
DECIDED TO CHECK WHAT GOODIES WE 
CAN EAT IN GDYNIA.

It sometimes happens that even the most open 
and adventurous people shut themselves away 
in their environment and have no intention 
of sticking their heads out. Then their friends 
come to their aid. This is what happened to 
us too. Fortunately, Asia Ogórek, the leading 
Polish culinary photographer, took us by hand 
and showed us around her city.

We started off quite seriously. We met Ma-
lika, that is Ewa Szyc-Juchnowicz, and her 
people on a beach under the cliff in Orłowo. 
Malika opened an outdoor version of her 
restaurant for us there. What did we eat? Fish 
prepared specially for us were sizzling over 
the fire: fried, baked on a plank, fresh and 
sometimes flavoured with the taste of Africa, 
because this is what Malika specializes in.

Menu:
Traditional Polish flatbread

Roasted tomatoes

Eggs from the fire

Mussels and Fucus

Sea trout on sea plank

Herring from the hearth

Mackerel in two fires

Fruit in burnt sugar

Hot-sand coffee

Sea-water lemonade

www.restauracjamalika.pl

ZAZDROŚĆCIE NAM. ALBO 
NIE, NIE ZAZDROŚĆCIE. LEPIEJ 
IDŹCIE COŚ ZJEŚĆ W GDYNI. 
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We went for lunch to a nearby restaurant called 
Tłusta Kaczka. Its head chef Tomasz Mrozik re-
galed us with what he had best. So we switched 
over from the sea to the Polish cuisine in an 
outstanding version. And we were surprised to 
notice that one can still approach the subject in 
an original way and avoid exaggeration.

Menu:
Beef tartar smoked with juniper, green pepper and 

cherries served with yolk emulsion, low-salt cucumber 

and pickles

Green asparagus and cucumber soup served cold with 

roasted sunflower seeds and rape oil

Roasted duck served with baked potato purée, fried 

beetroots and roasted apple sauce

White chocolate mousse with burnt white chocolate, 

burnt chocolate ice cream and compressed strawberries 

with basil and lime

Lemon tart with sour cream ice cream and mint jelly

www.tlustakaczka.pl

When we were heading for dinner, we realized 
that the aim of the meal is to not only fill our 
stomachs but also (or perhaps even most of 
all) make friends and simply enjoy our time. 
So we decided to stop by Biały Królik, an el-
egant restaurant in Hotel Quadrille. We were 
a bit afraid that we would feel overwhelmed by 
its elegance, but it was just the opposite. And 
we felt even better when head chef Marcin 
Popielarz started serving the food.

Menu:
Burnt hay crisp with fermented apple jelly and pollen

Sour milk with butter bun, pancetta and young peas

Mature cottage cheese flan served with sea-buckthorn 

and tomatillo

Goose liver in tomatoes

Fisherman’s Baltic herring

Birch juice with cherry stones oil and cornflowers

Rainbow trout with bonfire aubergine, mussels and sea 

beans

Snails from Kraśnik, snail caviar and quail eggs

Guineafowl and royal broth with carrot

Kashubian goat cheese

Pomeranian meadow and white mulberry sorbet

Spruce tip ice cream with buttermilk and pumpkin seeds 

caramel

Petit four

www.bialy-krolik.pl

Next morning, we went to Trafik in Gdynia. 
We ate breakfast like they do in big cities (after 
all, we were in Gdynia). Or perhaps it was a bit 
different because we weren’t in a hurry. What 
we saw on the tables set by the pavement was 
a perfect beginning of the day.

Menu:
(We do not include the menu because breakfast is not 

for us to slobber over its content. You should simply go 

to Trafik and choose something for yourselves. And take 

your friends along.)

www.trafikgdynia.pl

It is close to the sea and to the local market 
from Trafik so we had a stroll around to see 
Gdynia because it is always worth it. And 
when we were hungry once again, we had 
a lunch in Krew i Woda. The restaurant is per-
haps quite young but should never be passed 
over during culinary trips around Gdynia.

The second and last day of our restaurant tour 
ended in a place that slowly becomes the icon 
of gastronomy in Gdynia. Well-known and ap-
preciated in the whole Poland, Sztuczka sat-
isfies an increasing number of palates every 
day. We visited the restaurant for dinner. And 
we weren’t disappointed.

Menu:
Beef consommé, calf’s tongue, cracker with lard, apple 
and marjoram
Herring with celery remoulade, onion and dill
Mushroom risotto with cauliflower
Cod, ravioli with boar and broad bean and smoked bacon 
bouillon with bacon crisp
Cottage-cheese dumplings with strawberries, goat 
cheese and buttermilk

www.sztuczka.com

You should envy us. Or not. You should rather 
have something to eat in Gdynia.

Menu:
French-style mussels

Chicken liver in red wine

Thai soup with shrimps and coriander

Turbot in lobster sauce, basil and young vegetables, 

cottage-cheese dumplings

Fruit in port wine with bird cherry, crumbled meringue 

and vanilla ice cream

www.krewiwoda.pl
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ARCYDZIEŁA 
    A’ DESIGN
AWARDS

W KOLEJNYM PRZEGLĄDZIE ARCYDZIEŁ DESIGNU SKUPIAMY SIĘ NA 

ELEGANCJI W STYLU RETRO. PIERWSZY PROJEKT TO WYJĄTKOWA 

BIŻUTERIA INSPIROWANA ROSYJSKĄ RODZINĄ CARSKĄ, A DRUGI – 

EUROPEJSKI SALON MIESZCZĄCY SIĘ W STOLICY JAPONII . ZOBACZCIE SAMI!



A R C Y D Z I E Ł A  A ’ D E S I G N  A W A R D S

THE EMPRESS 
RING
AUTORZY: VICTOR A. SYRNEV & TOM MUNSTEINER

Projektant pracował nad kolekcją poświęco-
ną rodzinie ostatniego cara Rosji Mikołaja 
II Romanowa. Jego celem było uchwycenie 
w jednym przedmiocie tragicznej postaci 
carycy Aleksandry Fiodorownej. Artysta wy-
szedł z założenia, że pierścień to specyficzne 
dzieło sztuki, które odzwierciedla status i los 
swego właściciela. Pierścień można nosić na 
jednym z trzech środkowych palców. Mimo 
dużych rozmiarów nie powoduje dyskom-
fortu. Inspirację dla projektu artysta czerpał 
także ze współczesnej architektury awangar-
dowej odzwierciedlonej w abstrakcyjnej i jed-
nocześnie eleganckiej kompozycji. Głów-
nym materiałem jest tutaj przede wszystkim 
oszlifowany pirop, wzbogacony diamentami 

umieszczonymi na platynowej płytce, a sam 
pierścień wykonano z żółtego złota.

1967
AUTOR: GLAMOROUS CO., LTD.

Nazwa projektu to nawiązanie do złotego wie-
ku klubów i jednocześnie hołd złożony twór-
com projektu (producentowi, dyrektorowi 
i głównemu projektantowi), z których każdy 
urodził się w 1967 roku. Jest to zlokalizowany 
w Tokio salon w stylu europejskim. Twórcom 
projektu zależało na tym, by jego goście czuli 
się jak w domu, tak jakby przebywali w ele-
ganckim salonie u swoich przyjaciół. W oto-
czeniu zieleni i przy kojących dźwiękach mu-
zyki słyszanej już przy wejściu klienci mogą 
się odprężyć i zrelaksować. W lokalu zapro-
jektowano cztery prywatne pokoje, każdy 
nawiązujący do innego oblicza lat 60. Całość 
udekorowano fantazyjnymi dziełami sztuki. 
W takim salonie każdy może odpocząć i za-
pomnieć, że znajduje się w jednym z najbar-
dziej ruchliwych miast Azji.

EN

A' DESIGN AWARD MASTERPIECES

THIS REVIEW OF OUR DESIGN MASTER-
PIECES IS ALL ABOUT OLD-FASHIONED 
ELEGANCE. ONE IS A UNIQUE JEWELLERY IN-
SPIRED BY THE RUSSIAN EMPEROR FAMILY, 
THE OTHER IS A EUROPEAN SALON BASED 
IN THE CAPITAL OF JAPAN. TAKE A LOOK!

THE EMPRESS 
RING
BY VICTOR A. SYRNEV & TOM MUNSTEINER

The designer worked on a collection dedi-
cated to the last Russian emperor family of 
Nicholas II. The aim was to capture the trag-
ic figure of Empress Alexandra Feodorovna 
in one object. For the artist assumes that 
ring is a piece of art whose specificity lays in 
the fact that it can reflect the status and des-
tiny of its owner. This ring is designed to be 
worn on three middle fingers and, despite 
its large size, it does not cause discomfort. 
The design was also influenced by today's 
avant-garde architecture reflected in ab-
stract yet elegant composition. The main 
material used is grinding pirop, emphasised 
by diamonds inserted in a platinum plate, 
while the ring is made of yellow gold.

1967
BY GLAMOROUS CO., LTD.

The name of the project is both a reference 
to the golden era of clubs and a tribute to 
the the heads of the project (producer, di-
rector and main designer), who all were 
born in the year 1967. It is a European-style 
salon based in Tokyo. The aim of the 
lounge was to make its guests feel at home 
as if they were visiting their friend's elegant 
salon. The surrounding of green plants and 
soothing music at the entrance make the 
visitor feel relaxed and comfortable. There 
are four private rooms, each themed by 
a different side of the 60s. The whole area 
is decorated by fancy art works. Guests can 
feel calmed and forget they are in one of the 
most busy cities in Asia.

TEKST

DR ONUR 
COBANLI
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DŹWIĘK 
KINO NIE MOGŁO SIĘ OBYĆ BEZ DŹWIĘKU 
NAWET KIEDY BYŁO NIEME. W KINIE 
STAŁO PIANINO, NA KTÓRYM KTOŚ 
PRZYGRYWAŁ DO TEGO, CO BYŁO WIDAĆ 
NA EKRANIE. POSTAĆ TA MIAŁA NAWET 
SWOJĄ NAZWĘ, ALE JAKOŚ NIE MOŻEMY 
SOBIE JEJ TERAZ PRZYPOMNIEĆ.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W KOŃCU EFEKTOWNY



D Ź W I Ę K  W  K O Ń C U  E F E K T O W N Y

óźniej pojawił się dźwięk. Najpierw 
niezbyt wyraźne dialogi, później 
efekty dźwiękowe, w końcu efekty 

naprawdę efektowne. Cóż więc zrobić, 
żeby z nich w pełni korzystać? To proste. 
Jak to się w wojsku mówi – doposażyć. Do-
posażyć telewizor w coś, co będzie dobrze 
ten dźwięk odtwarzać – w soundbar. 

Najnowszy flagowy model takiego urzą-
dzenia Samsunga wszedł właśnie na rynek. 
HW-J8500 – zakrzywiony jak nowe tele-
wizory SUHD. Wzmacniacz oraz głośniki 
funkcjonujące w systemie 9.1 umieszczono 

w  jednym mieszczącym się pod telewizo-
rem pudełku. Do tego bezprzewodowy ak-
tywny subwoofer. 

Całość gra równie dobrze jak wygląda. 
A wygląda – jak widać – pięknie.

NAJNOWSZY FLAGOWY MODEL TAKIEGO URZĄDZENIA SAMSUNGA 
WSZEDŁ WŁAŚNIE NA RYNEK . HW-J8500 – ZAKRZYWIONY 
JAK NOWE TELEWIZORY SUHD. WZMACNIACZ ORAZ GŁOŚNIKI 
FUNKCJONUJĄCE W SYSTEMIE 9.1 UMIESZCZONO W JEDNYM 
MIESZCZĄCYM SIĘ POD TELEWIZOREM PUDEŁKU. 

P

EN

FINALLY EFFECTIVE SOUND

CINEMA COULD NOT MANAGE WITHOUT 
SOUND EVEN WHEN IT WAS SILENT. 
THEY HAD SOMEONE PLAY THE PIANO 
TO WHAT THE AUDIENCE COULD SEE ON 
THE SCREEN THEN. SUCH A FIGURE HAD 
EVEN HIS OWN NAME, BUT WE CAN’T 
REMEMBER WHAT IT WAS RIGHT NOW.

Then came sound. First there were not too 
pure dialogues, then we had sound effects and 
finally the effects became really effective. So 
what can we do to truly enjoy them? It’s sim-
ple. We need an upgrade. An upgrade of our 
TV set with something that could produce as 
perfect sound as possible: with a sound bar.

Samsung’s latest flagship device of that 
kind has just entered the market. The HW-
J8500 is curved like new SUHD TVs. The 
amplifier and 9.1 speakers are placed in 
one box that fits the space under the TV. 
Plus an active wireless subwoofer.

The whole thing plays as excellently as it 
looks. And it looks, as you can see, beautiful.
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CHCIAŁ BUDOWAĆ SAMOCHODY A ZBUDOWAŁ KAWAŁ HISTORII. CARROLL 
SHELBY W OCZACH FANATYKÓW MOCY   JEST RÓWNIE WIELKI CO JEZUS ZE 
ŚWIEBODZINA W OCZACH KATOLIKÓW. BYŁ PRAWDZIWYM ZAKLINACZEM KONI 
MECHANICZNYCH. CO WIĘCEJ, JEGO LEGENDA TRWA NIEPRZERWANIE DO DZIŚ.

N igdy nie dajcie sobie wmówić, że Las 
Vegas to miasto kiczu. Ja tam byłam, 
otarłam się o ten świat. Śmiem twier-

dzić, że każdy, kto rozpowszechnia tego typu 
teorię w życiu nie postawił nogi w tym mie-
ście. Miałam to szczęście spędzić kilka dni 
w miejscu, w którym grzech opiera się o ścia-
nę za każdym rogiem i wiecie co? Kiczu nie 
zauważyłam. Widziałam za to przepych, bo-
gactwo i niekończącą się zabawę. Samochody 
niczym z amerykańskich teledysków, które 
przemykały ulicami odbijając się w witrynach 
luksusowych galerii, ulice i chodniki wręcz 
wylizane do czysta – czy tak doprawdy wyglą-
da kicz? Owszem, tu i ówdzie nie dało się nie 
zauważyć upasionej imitacji Elvisa Presleya 
w kaftanie błyszczącym niczym gwiazda be-
tlejemska. Ale przecież to miasto bez niego 
byłoby jak okno bez szyb. Kasyna – zgadza 
się, jest ich tutaj więcej niż turystów, którzy 
całymi pielgrzymkami przybywają, aby zatra-
cić się w całodobowej, i, nie łudźmy się, dro-
giej zabawie. Owszem, spora część przyjezd-
nych opuszcza to miasto w  samych 
skarpetkach, ale ci co wiedzą, że kasyno nie 
chodzi na kompromisy, odkryją tu szczęście 
zupełnie gdzie indziej.

Na obrzeżach Las Vegas kryje się prawdzi-
wa świątynia mocy. Wystarczy dotrzeć już na 

sam jej parking aby mieć pewność, że oto je-
steśmy w miejscu wyjątkowym. Krwisto czer-
wony Ford Mustang, który pręży muskuły na 
słońcu, to znak, że właśnie stoimy u progu 
siedziby Shelby American Inc. Carroll Shelby 
to postać, która motoryzację wprowadziła na 
wyższy (czyt. lepszy) poziom wtajemnicze-
nia. Kto chociaż raz obejrzał film „60 sekund” 
a w nim samochód, który zepchnął wszyst-
kich bohaterów na siódmy plan, ten wie, że 
Shelby Mustang GT500 Eleanor to coś więcej, 
niż tylko samochód. To demony szczelnie za-
mknięte w drapieżnym nadwoziu.

Zanim jednak Carroll Shelby wziął na 
warsztat Forda Mustanga, stworzył prawdzi-
wy obiekt pożądania. Cobra to auto, które 
zyskało status legendy. Dostąpiłam zaszczy-
tu stanięcia oko w oko z każdą powstałą od-
mianą Cobry, gdyż w siedzibie Shelby Ame-
rican Inc. zadbano, aby każda nich była tu 
obecna. Od tej najstarszej do tej najmłod-
szej, wszystkie piękne i dumne zarazem. Po 
przeciwnej stronie, w zwartym szyku, stoją 
z kolei wszystkie odsłony Shelby Mustanga 
GT500, jakie ujrzały światło dzienne. Stanąć 
obok ikony, którą na co dzień mogę oglądać 
jedynie na półce, to przeżycie, które ciężko 
opisać słowami. Każdy z nich to prawdziwy 
brylant, musicie mi w to uwierzyć. 

W ZAGRODZIE MOCY

 
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.

TEKST I ZDJĘCIA

ANNA 
NAZAROWICZ
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Mogłabym tak stać i patrzeć na nie godzi-
nami, ale czeka na mnie jeszcze jedna, nie 
mniejsza niespodzianka. Za przeszkloną 
ścianą, na powierzchni 1200 m2 znajduje się 
magiczne miejsce. To właśnie tu każdy Mu-
stang przechodzi inicjację, z chłopca staje się 
prawdziwym mężczyzną, z konia przeistacza 
się w rumaka. Zespół 110 specjalistów pra-
cuje nad tym, aby każdy, kto przyprowadza 
tu swoje auto, opuszczał to miejsce jako naj-
szczęśliwszy człowiek na ziemi. I mylą się ci 
z was, którzy uważają, że to serwis, w którym 
skomplikowane maszyny wyparły ludzką 
wiedzę, a przede wszystkim serce do tej ro-
boty. Mój anioł stróż, Gary, który oprowadził 
mnie po wszystkich zakątkach i zezwolił na 
legalne wykonanie zdjęć (tak, żadne z nich 
nie było zrobione z rękawa), sprawiał wraże-
nie, jakby mógł roztaczać przede mną urok 
tego miejsca przez kolejne dwa lata. O tym 
jak powstają elementy z karbonu oraz z ilu 
kolorów skóry można wykonać obszycie fo-
teli opowiadał jak o narodzinach pierwsze-
go dziecka. Na koniec zdecydował się mi je 
przedstawić. A był nim Ford Mustang Shelby 
o mocy 700 koni mechanicznych. Po prze-
kręceniu kluczyka czułam, jak ryk silnika 

zrywa mi farbę z włosów, jak serce ze strachu 
stanęło w miejscu. Cudo, które było efektem 
ciężkiej pracy całego zespołu. I dlatego każ-
dy z jego członków złożył uroczysty autograf 
wewnątrz na kokpicie. Męska solidarność za-
wsze wzbudza mój podziw, ale tutaj jej forma 
przeszła samą siebie. 

Niech ktoś mi pokaże drugie takie miej-
sce na Ziemi. Wstęp tutaj ma każdy posiadacz 
Forda Mustanga… oraz kociołka wypełnione-
go po brzegi złotem, ponieważ jest to zabawa 
zarezerwowana dla tych bardziej zamożnych. 
Ale hej! W końcu jesteśmy w Las Vegas i, jak to 
mówił jeden z bohaterów filmu „Jak rozpęta-
łem drugą wojnę światową”: „każdy szczęściu 
dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może”. A wte-
dy należy szybko odebrać nagrodę i migiem 
przetransportować do Shelby American Inc. 
Podejrzewam, że wnuczek Króla Dubaju nie 
musiał spędzić w kasynie ani chwili, aby móc 
się cieszyć Mustangiem o mocy ponad 1000 
KM… będącym efektem pracy wykonanej wła-
śnie w tym miejscu. „Nie liczyć godzin i lat, to 
życie mija nie ja” – jak to brzmi po arabsku?

EN

THE TEMPLE OF POWER

HE WANTED TO BUILD CARS BUT BUILT 
A GOOD BIT OF HISTORY INSTEAD. IN THE 
EYES OF POWER FANATICS, HE IS AS GREAT 
AS THE STATUE OF CHRIST THE REDEEMER 
IS IN THE EYES OF THE INHABITANTS OF RIO 
DE JANEIRO. ONE COULD SAY HORSEPOWER 
LAY WITH HIM. WHAT IS MORE, HIS LEGEND 
LIVES ON TO THIS DAY.

Never let anyone convince you that Las 
Vegas is a city of kitsch. I’ve been there 
and experienced that world. And I  can 
surely say that anyone who spreads such 
a theory has never set his or her foot in the 
city. I was fortunate enough to spend sev-
eral days in a place where sin has its back 
against the wall around every corner, and 
you know what? I didn’t notice kitsch any-
where. I saw splendour, richness and nev-
er-ending fun. Flashing by in the windows 

ZESPÓŁ 110 SPECJALISTÓW PRACUJE NAD TYM, ABY KAŻDY, 
KTO PRZYPROWADZA TU SWOJE AUTO, OPUSZCZAŁ TO 
MIEJSCE JAKO NAJSZCZĘŚLIWSZY CZŁOWIEK NA ZIEMI. 
I MYLĄ SIĘ CI Z WAS, KTÓRZY UWAŻAJĄ, ŻE TO SERWIS, 
W KTÓRYM SKOMPLIKOWANE MASZYNY WYPARŁY LUDZKĄ 
WIEDZĘ, A PRZEDE WSZYSTKIM SERCE DO TEJ ROBOTY.
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of luxury galleries, cars are as if taken out 
of American video clips; streets and pave-
ments are scraped clean – is this really 
what kitsch looks like? Indeed, you can’t 
help but notice a stout imitation of Elvis 
Presley in a jacket shining like an evening 
star here and there. But the city without 
him would be like a window without panes. 
And yes, there are more casinos than tour-
ists here. The latter visit the city in crowds 
to lose themselves completely in a twenty-
four-hour and, let’s be honest, expensive 
form of entertainment. Many visitors ac-
tually leave Las Vegas wearing socks only, 
but those who know that casinos don’t 
accept compromises will find their happi-
ness completely elsewhere.

There is a true temple of power hiding 
on the outskirts of Las Vegas. Reaching 
its parking lot is enough to notice that you 
have come to a unique place. A blood red 
Ford Mustang, flexing its muscles in the 
sun, is a sign that you are standing on the 
threshold of the seat of Shelby American 
Inc. Carroll Shelby is a figure who has tak-
en motorization to a higher (and better) 
level. Those who have seen Gone in 60 Sec-
onds and the car that pushed the rest of the 
characters in the movie to the background 
know that the Shelby Mustang GT500 El-
eanor is more than just a car. It consists of 
demons closed tightly in a predatory body.

But before Carroll Shelby started work-
ing on the Ford Mustang, he had created 
a real object of desire. The Cobra is a car 

that has achieved the status of a legend. 
I’ve had the honour of coming face to face 
with each version of Cobra ever produced 
because the staff of Shelby American Inc. 
saw to it that all versions are present in 
their seat in Las Vegas: from the oldest 
to the youngest one, all of them beautiful 
and proud at the same time. On the other 
side, in close formation stand all editions 
of the Shelby Mustang GT500 that have 
ever seen the light of day. To stand by the 
icon I can watch every day on my shelf 
only is an almost indescribable experi-
ence. Each of them is a real diamond, you 
have to believe me.

I  could stand and observe them like 
that for hours, but there was one more 
great surprise awaiting me. There is a mag-
ic place with an area of 1200 sq m located 
behind a  glass wall. This is where each 
Mustang goes through the initiation ritu-
al and changes from a boy to a man, from 
a horse to a steed. A team of 110 specialists 
ensures that everyone who brings his car 
here leaves the place with a feeling that he 
is the happiest person in the world. And 
you’re wrong if you think that it’s a service 
centre where human knowledge and, most 
of all, passion for this work have been sup-
planted by complex machines. Gary, my 
guardian angel who showed me around 
all the nooks and corners of the place and 
let me take legal photographs (yes, none 
of them were taken from the sleeve), gave 
the impression of being able to keep ooz-

ing the charm of this place for the next 
two years. He was telling me how carbon 
elements are produced and how many 
colours of leather can be used to make 
upholstery as if he was talking about the 
birth of his first child. He saved the best till 
last and decided to introduce it to me. And 
the child was a Ford Mustang Shelby with 
a 700 horsepower engine. Having turned 
the key in the ignition, I felt the roaring 
engine tear the dye off my hair, while my 
heart stood still in fear. A beauty created 
by the whole team through hard work. This 
is why each team members gave a special 
autograph on the cockpit. Male solidarity 
always fills me with admiration, but this 
time it did even more.

A kings ransom to whoever shows me 
another place like that on the Earth. The 
place is open to anyone who has a Ford 
Mustang... and a potful of gold because it’s 
a hobby reserved for the wealthier ones. 
But wait a minute! We’re in Las Vegas and, 
as we heard in one of Polish movies, “every-
one can take matters into their own hands, 
everyone can win today”. And then all you 
have to do is collect your prize and quick-
ly transport yourself to Shelby American 
Inc. I assume the grandson of the King of 
Dubai didn’t have to spend even a moment 
in a casino to enjoy a Mustang with more 
than a 1000 horsepower... which was pro-
duced precisely here. “I won’t count hours 
nor years, it’s life that’s passing, not me” – 
how do you say that in Arabic? 

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S
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23-24 WRZEŚNIA W WARSZAWIE ODBĘDZIE SIĘ SMART CITY FORUM. O MOŻLIWOŚCIACH, 
JAKIE DAJE WSPÓŁPRACA ŚWIATOWYCH FIRM Z SAMORZĄDAMI I LOKALNYMI 
SPOŁECZNOŚCIAMI, ROZMAWIAMY Z WOJCIECHEM ŻYCZYŃSKIM, DYREKTOREM 
SPRZEDAŻY DO SEKTORA PUBLICZNEGO W POLSKIM ODDZIALE MICROSOFT.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

MIASTO PRZYSZŁOŚCI



MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Co to jest smart city? Dlaczego firma Micro-
soft jest zainteresowana tą ideą?
Miasto przyszłości to połączenie inteligentne-
go wykorzystania nowoczesnych technologii 
oraz innowacyjnych systemów optymalizują-
cych działanie i zarządzanie poszczególnych 
funkcji aglomeracji. Dynamiczny rozwój 
ośrodków miejskich wynikający z nieustan-
nie postępującej urbanizacji powoduje, że 
muszą rozwijać się one w wielu kierunkach 
jednocześnie. Mając na uwadze nie tylko 
funkcjonowanie obywateli w ich przestrzeni, 
ale także poszukiwanie nowych możliwości 
poprawienia jakości życia, tak w wymiarze 
gospodarczym, jak i ekologicznym czy spo-
łecznym. Będąca jeszcze do niedawna jedy-
nie wizją – idea inteligentnego miasta jako 
organizmu, którego funkcjonowanie na 
wszystkich kluczowych płaszczyznach wspie-
rają nowoczesne technologie, coraz częściej 
jest urzeczywistniania. 

Zaawansowane rozwiązania informatycz-
ne wspierają coraz więcej obszarów życia 
miejskiego także w Polsce. Dostarczanie roz-
wiązań wpisujących się w trend smart city to 
coraz częściej priorytet dla czołowych firm 
technologicznych. Zapewniają one usługi oraz 
urządzenia, pomagające w transformacji klu-
czowych obszarów działalności każdego mia-
sta. Innowacje tego typu dotyczą m.in. gospo-
darki wodnej i energetycznej, budownictwa, 
planowania i infrastruktury, transportu, bez-
pieczeństwa publicznego, turystyki, rekreacji 
i kultury, edukacji; służby zdrowia i opieki spo-
łecznej czy administracji samorządowej.

Dla Microsoft kompleksowe rozwiązania 
dla miast są jednym z kluczowych kierunków 
rozwoju firmy, który realizuje wspólnie ze swo-
im ekosystemem partnerskim. Liczą się nie tyl-
ko plany, lecz konkretne rozwiązania z obsza-
rów racjonalizacji budżetów miast, transportu 
publicznego, odnawialnych źródeł energii, 
efektywności energetycznej, zrównoważone-
go budownictwa, redukcji odpadów czy recy-
klingu. Wiele z tych rozwiązań stworzonych 
wspólnie z naszymi partnerami specjalizujący-
mi się w rozwiązaniach dla miast zaprezentu-
jemy podczas zbliżającej się drugiej edycji  HY-
PERLINK ""Smart City Forum.

Jak wygląda model współpracy przedstawi-
cieli różnych sektorów?

Jednym z przykładów kooperacji jest ini-
cjatywa CityNext, realizowana przez Micro-
soft wspólnie z ekosystemem parterów. Jej 
głównym założeniem jest wspieranie władz 
miejskich w optymalnym wykorzystaniu do-
tychczasowych inwestycji, tak, aby sprostać 
wyzwaniom dotyczącym rozwoju przestrzeni 
miejskiej. Dynamiczny rozwój nowoczesnych 
technologii stwarza zupełnie nowe możliwo-
ści, zapewniając obywatelom i władzom miast 
spełnienie różnorodnych potrzeb, dzięki do-
stępowi do szerokiego wachlarza usług i urzą-
dzeń wspieranych przez powszechnie znane 
i bezpieczne oprogramowanie. Jednocześnie 
istotne jest dopasowanie skali stosowanych 
rozwiązań tak, aby zmaksymalizować ich 
możliwości jak najmniejszym nakładem 
środków. Dzięki temu miasta wdrażające 
rozwiązania „smart” są w stanie skuteczniej 
konkurować na rynku globalnym, lepiej ak-
tywizować obywateli oraz sprawniej dążyć 
do zrównoważonego rozwoju, zarówno gospo-
darczego jak i społecznego czy ekologicznego.

W jaki sposób firma Microsoft współpracuje 
z miastami realizując koncepcję smart cities?
Jednym z przykładów jest projekt, w ra-
mach którego obywatele mają możliwość 
współzarządzania swoim miastem. Oparta 
na technologii Microsoft Azure i działająca 
na zasadzie crowdsourcingu, uruchomio-
na w Warszawie platforma „Otwarta War-
szawa” wykorzystuje opinie mieszkańców 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 
Projekt powstał w oparciu o zdefiniowane 
przez Urząd m.st. Warszawy obszary dzia-
łania, na podstawie których powstała lista 
pytań do obywateli. Następnie partner 
Microsoft, firma MillionYou uruchomiła 
platformę, na której mieszkańcy mogą de-
cydować o możliwościach ulepszenia po-
szczególnych sfer funkcjonowania miasta.

Kolejnym dobrym przykładem reali-
zacji wizji inteligentnego miasta otwarte-
go na rozmowę z jego mieszkańcami jest 
Wrocław. Centrum Kontaktu z Mieszkań-
cami to wdrożony przez jednego z partne-
rów technologicznych Microsoftu, firmę 
Outbox system oparty o  wielokanałowe 
i  zunifikowane narzędzie do komunika-
cji, dzięki któremu obywatele mają moż-
liwość wspólnego decydowania o rozwoju 
i przyszłości miasta. Zastosowana w pro-
jekcie technologia Microsoft Dynamics 
CRM umożliwia pracownikom Centrum 
lepsze zarządzanie poszczególnymi kon-
taktami, ich kategoryzację czy przypo-
rządkowanie lokalizacji na mapie. Dzięki 
tak zbieranym informacjom tworzona jest 
unikalna baza wiedzy, na podstawie któ-
rej władze miasta są w stanie lepiej ustalać 
priorytety dla kolejnych inicjatyw.

Czy Microsoft planuje rozszerzenie tego 
typu praktyk na inne polskie miasta? Je-
śli tak, na jakie?
W  tej chwili Microsoft wraz z  Partnerami 
współpracuje z kilkunastoma miastami nad 
przygotowaniem projektów w ramach inicja-
tywy inteligentnych miast.  

Inteligentne miasta nie stanowią jedy-
nie wizji przyszłości. Realne rozwiązania 
są wdrażane w Polsce. Rekomendacje oraz 
środki przeznaczone przez Komisję Euro-
pejską oraz polskie Ministerstwo Infrastruk-
tury na rozwój miast wyznaczają kierunki 
usprawnienia infrastruktury, zarządzania za-
sobami i kontaktami z obywatelami. Wszyst-
ko po to, by wzmocnić zdolność miast do 
kreowania polityki zrównoważonego rozwoju 
i poprawy jakości życia ich mieszkańców.

Smart City Forum – to inicjatywa, poświę-
cona inteligentnym miastom w Polsce zor-
ganizowana przez spółkę MM Conferences 
S.A. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 500 
uczestników, w tym wybitnych ekspertów, pre-
zydentów polskich miast, licznych przedstawi-
cieli urzędów marszałkowskich, administracji 
lokalnej i biznesu. Zapraszamy na kolejną 
edycję Forum.

Cały tekst przeczytacie na www.anywhere.pl

Więcej informacji o inicjatywie Microso-
ft CityNext można uzyskać pod adresem: 
www.microsoft.com/citynext

EN

CITY OF THE FUTURE

SMART CITY FORUM WILL TAKE PLACE IN 
WARSAW ON 23-24 SEPTEMBER. WE TALKED 
TO WOJCIECH ŻYCZYŃSKI, PUBLIC SECTOR 
SERVICES SALES LEAD AT MICROSOFT PO-
LAND, ABOUT OPPORTUNITIES CREATED 
AS A RESULT OF COOPERATION BETWEEN 
COMPANIES AND LOCAL GOVERNMENTS 
AND SOCIETIES.

What is a smart city? Why is Microsoft inter-
ested in the idea?
Cities of the future are a combination of ac-
tivities undertaken with the smart use of new 
technologies and innovative systems that 
optimize the activities and management of 
particular functions of a given conurbation. 
Because of the dynamic development of ur-
ban settlements resulting from consistently 
progressing urbanization, cities need to de-
velop in several directions at the same time. 
They have to bear in mind not only citizens’ 
functioning in their environment but also the 
search for new ways to improve the quality of 
life as regards the economic, environmental 
and social spheres. It was just a vision until 
quite recently, but the idea of a smart city as 
an organism whose functioning in all crucial 
spheres is supported by new technologies is 
increasingly often put into practice.

Advanced IT solutions help to develop 
more and more areas of urban life also in 
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Poland. It becomes a priority for a growing 
number of leading technological companies 
to offer solutions following the smart city 
trend. They provide services and equipment 
that help to transform the key spheres of 
each city’s activities. Such innovations usu-
ally concern for example water and energy 
management, building, planning and infra-
structure, transport, public safety, tourism, 
culture and recreation, education, health 
service and social welfare or self-government 
administration.

Comprehensive solutions for cities are 
one of the key directions in Microsoft’s de-
velopment followed together with the com-
pany’s partner ecosystem. What counts are 
not only plans but also specific solutions in 
spheres like city budget rationalization, pub-
lic transport, renewable sources of energy, 
energy efficiency, sustainable building, waste 
reduction or recycling. We are going to pres-
ent a lot of such solutions created together 

Smart City Forum is an initiative devoted to 
smart Polish cities organized by MM Confe-
rences S.A. The first edition attracted more 
than 500 participants, including outstanding 
experts, mayors of Polish cities and nume-
rous representatives of marshals’ offices, lo-
cal administration and business. Feel invited 
to the next edition of the Forum.

For the whole text see www.anywhere.pl

For more information about the Microsoft City-
Next initiative see www.microsoft.com/citynext

with our partners specializing in solutions for 
cities during the upcoming second edition of  
HYPERLINK ""Smart City Forum.

How does cooperation between the repre-
sentatives of various sectors look?
The CityNext initiative, realized by Microsoft 
together with its partner ecosystem, is an ex-
ample of such cooperation. Its main aim is to 
support city authorities in their efforts to use 
previous investments in an optimal way so as 
to rise to the challenges they face when they 
develop urban areas. Dynamic development 
of new technologies gives completely new 
opportunities and provides city dwellers and 
authorities with tools to meet various needs 
through access to a wide array of services and 
equipment supported by popular and safe 
software. It is at the same time important to 
adjust the range of the adopted solutions in 
such a way as to maximize their capabilities 
with the smallest number of resources pos-
sible. As a result, cities that use smart solu-
tions are able to compete on the global mar-
ket more successfully, motivate their citizens 
in a more effective way and consistently move 
towards sustainable economic, social and en-
vironmental development.

How does Microsoft cooperate with cities in 
implementing the idea of smart cities?
We for example started a project that gives cit-
izens a chance to co-manage their city. Based 
on the Microsoft Azure technology and oper-
ating on the basis of crowdfunding, the plat-
form “Otwarta Warszawa” uses opinions of 
the residents of Warsaw to solve specific prob-
lems. The project began with a list of ques-
tions addressed to the citizens and based on 
spheres of activity determined by the Munici-
pal Office of the Capital City of Warsaw. Later, 
the MillionYou company, which is Microsoft’s 
partner, started a platform where citizens can 
choose ways to improve particular spheres of 
the city’s functioning.

Wrocław is another good example of 
a city that adopts the idea we talk about and 
remains open to discuss various issues with 
its inhabitants. Its Centre for Contact with 
Residents is a system implemented by Out-
box, one of the Microsoft’s technological 
partners, and based on a multichannel and 
unified communications tool that gives citi-
zens a chance to make joint decisions as re-
gards the development and future of the city. 
The Microsoft Dynamics CRM technology 
used in the project lets the employees of the 
Centre manage particular contacts better, 
categorize them or assign them to specific lo-
cations on the map. Thanks to data gathered 
in such a way, the Centre creates a unique da-
tabase that helps city authorities to success-
fully identify priorities for further initiatives.

Does Microsoft plan to extend such activities 
into other Polish cities as well? And if yes, 
which ones?
Microsoft and its Partners currently work to-
gether with several cities in order to prepare 
projects as part of the smart city initiative.

Smart cities are not only a vision of the 
future. Real solutions are implemented in 
Poland. Recommendations and funding 
provided for urban development by the Eu-
ropean Commission and the Polish Ministry 
of Infrastructure set directions in which in-
frastructure is to be developed and in which 
resources and contact with citizens are to be 
managed. Everything to improve the cities’ 
ability to shape their policy of sustainable 
development and to improve the quality of 
life of their residents.
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ielu wciąż uważa, że turystyka 
broni się sama i nie trzeba w nią 
inwestować, bo przecież po co 

wydawać pieniądze na coś co i tak się kręci. 
Pytanie tylko czy te 8 mln turystów to przy-
padek, wygrany los na loterii, zbieg oko-
liczności? Turyści naprawdę nie otworzyli 
wczoraj atlasu i nie odkryli nowego lądu 
zwanego Polską. Mało kto zdaje sobie spra-
wę, że tutaj nie ma miejsca na łut szczęścia, 
ważny jest raczej misterny plan realizowa-
ny konsekwentnie krok po kroku. Malkon-
tenci oczywiście zaczną rozkładać liczbę 8 
na czynniki pierwsze doszukując się w niej 
odpowiedzi na pytanie czy to ma czy dużo. 
Oczywiście, że wynik dwucyfrowy robiłby 
większe wrażenie, ale patrząc na dynamikę 

wzrostu i fakt, że jeszcze w roku 2010 roku 
Pomorskie odwiedzało ok. 5 mln turystów, 
można  mieć powody do zadowolenia. Zado-
wolenia, nie samouwielbienia, bo to nie  ma 
być tekst o tym, jacy jesteśmy fantastyczni, 
ale raczej o tym, że nie jest źle. Mamy świa-
domość wielu ułomności, niedoskonało-
ści, rzeczy do zrobienia i nadrobienia, ale 
trzeba też jasno powiedzieć, że gospodarka 
turystyczna Pomorza ma się dobrze, rośnie 
w siłę żeby nie powiedzieć: galopuje.

Już w  2013 roku Polska znalazła się 
w  gronie 20 najbardziej wartościowych 
marek na świecie, a jej wartość w niespełna 
dwa lata wzrosła o 75% i wyceniona została 
na ok. 472 mld dolarów amerykańskich. To 
największy odnotowany progres w historii 
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we are but rather about the fact that it is not 
bad. We are aware of our many weaknesses 
and imperfections, of the things we need 
to do and those we need to improve, but it 
has to be clearly said that tourism economy 
in Pomorskie is doing well and growing in 
strength, not to say galloping forward.

Poland joined the circle of 20 most valu-
able brands in the world already in 2013. Its 
value increased by 75% in less than two years 
and was priced at around 472 billion dollars. 
It is the biggest progress ever recorded in 
the history of research conducted by Brand 
Finance. But 2014 ended with yet another 
leap. We kept our 20th position on the list, 
but our value increased to the amount of 
602 billion dollars. A voice from behind the 
wardrobe says: it is the effect of Euro 2012. 
It surely is, but the situation is also affected 
by a number of different factors. Good trans-
port connections, high-quality services, 
price competitiveness and integrated pro-
motional activities. Together, they make up 
a reasonable puzzle that changes the Pomer-
anian region into a resting place more and 
more willingly chosen by not only Poles but 
also guests from abroad.

It is precisely the increasing share of 
international inbound tourism that is a par-
ticularly promising phenomenon for the 
Pomeranian region. The number of foreign-
ers’ arrivals quadrupled within the space 
of 4 years only. It was influenced especially 
by the wide transport network. Gdansk 
currently enjoys almost 50 direct foreign 
connections handled by such carriers as 
SAS, Norwegian, WizzAir or AirBerlin, and 
its airport has been chosen as a base of for 
example Ryanair, the world’s biggest airline 
as regards international traffic. Domestic 
tourism is not without significance either. 
Poland changes and Poles change mentally 
and ideologically too. We become a more 
and more mobile target group. We start 
travelling more often, not only in the high 
season. The “all inclusive” group is consid-
ered particularly promising for Pomorskie. 
It declares willingness to come to resorts 
also during the spring and the autumn and 
winter seasons. And it is great because the 
region will not accommodate any more of us 
in the summer. As many as ¼ of the whole 
domestic tourism traffic focused in the Po-
meranian region only last year. And this 
year is not better at all, or should we say it is 
not worse? Lines of cars from even the most 
distant regions of Poland, hotels bursting at 
the seams and tourists and locals lying on 
the beach all day long. So I really appreci-
ate this ruin. Let it last or even develop. And 
I can even add with full responsibility that 
we have our hand in it.

badań prowadzonych przez Brand Finan-
ce. Ale rok 2014 zamknięty został kolej-
nym skokiem. Pozycja 20. została utrzyma-
na, niemniej jednak wartość zwiększyła się 
do kwoty 602 mld dolarów. Głos zza szafy 
mówi: Efekt EURO 2012. Na pewno tak, 
ale wpływ na to ma również szereg innych 
czynników. Dogodne połączenia komuni-
kacyjne, wysoka jakość usług, konkuren-
cyjność cenowa oraz zintegrowane działa-
nia promocyjne. To wszystko razem tworzy 
sensowną układankę i sprawia, że również 
region pomorski staje się coraz chętniej 
wybieranym miejscem wypoczynku nie 
tylko przez Polaków, ale również i przez go-
ści z zagranicy.

Szczególnie perspektywicznym zjawi-
skiem dla regionu pomorskiego jest wła-
śnie rosnący udział zagranicznej turystyki 
przyjazdowej. Na przestrzeni 4 lat liczba 
przyjazdów obcokrajowców zwiększyła się 
aż czterokrotnie. Szczególny wpływ ma 
na to rozbudowana siatka transportowa. 
Obecnie Gdańsk powiązany jest blisko 50 
bezpośrednimi połączeniami zagranicz-
nymi operowanymi przez takich przewoź-
ników jak SAS, Norwegian, WizzAir czy 
AirBerlin, a swoją bazę w porcie lotniczym 
w Gdańsku zlokalizował między innymi 
Ryanair, będący największą linią lotniczą 
na świecie pod względem ruchu między-
narodowego. Nie bez znaczenia są równie 
turyści krajowi. Polska się zmienia, Polak 
się zmienia, mentalnie, ideologicznie. Sta-

jemy się coraz bardziej mobilną grupą od-
biorców. Zaczynamy podróżować częściej 
i nie tylko w ciągu sezonu wysokiego. Jako 
szczególnie perspektywiczną dla regionu 
pomorskiego ocenia się grupę „all inclusi-
ve”, która to deklaruje chęć wyjazdów do 
kurortów również w okresie wiosennym 
i jesienno-zimowym. I bardzo dobrze, bo 
latem już się więcej nas naprawdę tutaj nie 
zmieści. Tylko w ubiegłym roku region po-
morski skupił aż ¼ całego krajowego ruchu 
turystycznego. Ten rok wcale nie jest lepszy, 
a może trzeba powiedzieć nie jest gorszy. 
Sznury aut z rejestracjami od NGI aż po 
RTA, hotele pękają w szwach, „parawaning” 
stał się nowym sportem narodowym. Zatem 
podoba mi się ta ruina, niech trwa, a nawet 
postępuje. Z pełną odpowiedzialnością po-
wiem, że nawet przykładamy do niej rękę.

EN

POLAND IN A STATE OF RUIN

THE SLOGAN IS GREAT. IT KEEPS EVOLVING. 
AND IT IS PROBABLY GOING TO GAIN EVEN 
MORE STRENGTH AND SEVERAL INTER-
ESTING MEANINGS, BUT IT HAS ALREADY 
JOINED MY GROUP OF FAVOURITE DICTA. 
SO HOW DOES THE RUIN LOOK IN PRAC-
TICE? BEAUTIFUL! ESPECIALLY IN TOURISM. 
I AM GOING TO FOCUS ON THIS ONE FIELD 
OF INTEREST NOT ONLY BECAUSE IT IS ES-
PECIALLY CLOSE TO MY HEART, BUT ALSO 
BECAUSE THE END OF HOLIDAYS IS A GOOD 
TIME FOR A MOMENT OF REFLECTION AND 
A SEARCH FOR AN ANSWER TO THE QUES-
TION ABOUT OUR EXPERIENCE IN TOURISM.

Many still claim that tourism defends 
itself and does not need investments be-
cause why should one spend any money 
on a thing that keeps running smoothly 
on its own. The question is whether those 8 
million tourists are an accident, a stroke 
of luck or a coincidence. Tourists really 
did not open the atlas yesterday to dis-
cover a new country called Poland. Few 
of us realize that there is no place for luck 
here. What matters is a rather elaborate 
plan adopted consistently step by step. 
Malcontents will surely start breaking the 
number 8 into its constituent parts to find 
an answer to the question whether it is a lot 
or quite the opposite. A double-digit result 
would be surely more impressive, but to 
look at the development dynamics and the 
fact that around 5 million tourists visited 
Pomorskie in 2010, there is good reason to 
be satisfied. Satisfied but not self-content 
because it is not a text about how awesome 

JUŻ W 2013 ROKU 
POLSKA ZNALAZŁA 
SIĘ W GRONIE 20 
NAJBARDZIEJ 
WARTOŚCIOWYCH MAREK 
NA ŚWIECIE, A JEJ 
WARTOŚĆ W NIESPEŁNA 
DWA LATA WZROSŁA 
O 75% I WYCENIONA 
ZOSTAŁA NA OK. 
472 MLD DOLARÓW 
AMERYKAŃSKICH. 
TO NAJWIĘKSZY 
ODNOTOWANY PROGRES 
W HISTORII BADAŃ 
PROWADZONYCH PRZEZ 
BRAND FINANCE.
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D o jednego z oddziałów szpitala onko-
logicznego przyjeżdżałem regular-
nie i czytałem dzieciom bajki. Pew-

nego razu przeczytałem jeden rozdział 
choremu Krzysiowi. Chłopiec był zachwy-
cony i zapytał mnie, czy przyjadę do niego 
w przyszłym tygodniu. Wiedziałem, że mam 
już czas wypełniony do ostatniej minuty, za-
czynałem zdjęcia do nowego filmu. Odpo-
wiedziałem, że przyjadę do niego dopiero za 
trzy tygodnie. Pokiwał głową ze zrozumie-
niem, ale też jakby nutką żalu. Poprosił że-
bym wtedy przeczytał kolejny rozdział, 
w tym właśnie pokoju. Jego prawdopodob-
nie już nie będzie, bo do tego czasu umrze, 
ale zależy mu na tym tak bardzo, bo jako 
aniołek, niewidoczny dla ludzi, przysiądzie 
w kąciku i wysłucha tej bajki do końca.

Takie sytuacje naprawdę zmieniają na-
wet najtwardszego rekina biznesu i urucha-
miają emocje, o których na co dzień chęt-
nie się zapomina.

A może współczucie i empatia to cechy, 
których menadżerowie powinni unikać?

Robiąc w firmach badania wizerunkowe 
zadałem pracownikom pytanie o to, czy czu-
ją, że ich przełożony ich wykorzystuje, zacho-
wuje się nieracjonalnie, poniża. To ważne, bo 
często pierwszym znakiem, że firma skręca 
w złą stronę, jest zatrudnianie menagerów, 
którzy czerpią satysfakcję z cierpienia dru-
giego człowieka, fascynują się konfliktem. 
Badanie robiłem w kilkunastu dużych fir-
mach. I 14% menadżerów wykazywało zacho-
wania psychopatyczne. To bardzo dużo. 

Skupiłem się więc na tych czternastu 
procentach i zacząłem dociekać dlaczego się 
zachowują w taki sposób. Menadżerowie-psy-
chopaci czerpali energię z negatywnych emo-
cji. Byli przekonani, że ludzie będą więcej pra-
cować, gdy zaczną się ich bać. I rzeczywiście, 
ludzie im podlegli poświęcali na pracę więcej 
godzin, więcej biegali, ale z jakiegoś powodu 
byli znacznie mniej efektywni. Z jakiego?

Ano z takiego, że ich praca nie polegała na 
kopaniu rowów. Mieli zadania wymagające 
kreatywności, wiedzy, multitaskowe, a więk-
szość energii musieli zużywać na unikanie 
gniewu przełożonego. Strach i frustracja zabi-
jały ich kreatywność.

Czternaście procent psychopatów na sta-
nowiskach kierowniczych! Skąd oni się wzię-
li? To akurat proste – z niewłaściwej oceny 
sytuacji menadżerów wyższego szczebla. Nie 
szanując swoich pracownik ów, nie ufając im, 
postanowili zatrudnić jako ich nadzorcę „ko-
goś, kto będzie umiał wziąć ludzi za mordę”.
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WHY DOES CHARITY PAY OFF? 
PART 1 
 
SOME HAVE A HEARTFELT NEED TO DO IT, 
OTHERS JUST WANT BETTER PR. THEIR 

REAL MOTIVATION IS OF PRACTICALLY NO 
SIGNIFICANCE BECAUSE BOTH GROUPS 
GAIN SOMETHING THAT IS ABSOLUTELY 
CRUCIAL AND ESSENTIAL IN THEIR MANA-
GERIAL WORK: EMPATHY.

I used to regularly visit one of the wards in 
a cancer hospital to read fairy tales to chil-
dren. One day I read one chapter to an ill 
boy. He was delighted and asked if I would 
come the following week. I knew I had my 
calendar filled up to the last minute because 
I was to start shooting a new film. I told him 
I would visit him but in three weeks. He nod-
ded with understanding and with an addi-
tional tinge of regret. He asked me to read 
the next chapter in that very room then. He 
said that he would probably not be there 
because he would die until then but that he 
cared about it a lot because his small angel, 
who is invisible to people, would sit in the 
corner and listen to the rest of the story.

Such situations really change even the 
toughest business sharks and trigger emo-
tions we eagerly forget about in our every-
day lives.

Or maybe compassion and empathy are 
feelings managers should avoid?

When I was doing company image re-
search, I asked employees if they felt their 
superiors exploited or humiliated them and 
behaved irrationally. It is important because 
employing managers who find satisfaction 
in someone else’s pain and are fascinated by 
conflicts is often the first sign that the com-
pany takes the wrong direction. I was doing 
the research in several large companies. And 
14% of managers revealed psychopathic be-
haviour. A lot.

I focused on those fourteen per cent and 
started investigating why they behave like 
that. Psychopathic managers drew energy 
from negative emotions. They were con-
vinced that people will work more if they be-
come afraid. And indeed, their subordinates 
dedicated more time to work, they were rush-
ing all the time, but for some reason they 
were at the same time much less effective. 
For what reason?

Because their job did not consist in the 
digging of ditches. They had tasks that de-
manded creativity, knowledge and multitask-
ing, but they had to use most of their energy 
to avoid their superior’s anger. Fear and frus-
tration killed their creativity.

Fourteen per cent of psychopaths in man-
agement positions! Where did they come 
from? Well, that’s simple – from wrong evalua-
tion of situation made by senior managers. As 
they do not respect and do not trust their em-
ployees, they decided to hire managers who 
will have others by the short and curlies.

 
Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu się 
zna. A jak się na czymś zna, to tego 
uczy – jest ekspertem zarządzania 
wizerunkiem, prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji biznesowych, technik 
wpływu i antymanipulacyjnych. 
Doradza wielu managerom 
najwyższego szczebla. Czyli nie da 
się go owinąć wokół palca. Kiedy nie 
gra na planie to gra w golfa.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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STOMATOLOGIA ESTETYCZNA 
NIE MOŻE OGRANICZAĆ SIĘ 
WYŁĄCZNIE DO ZDOLNOŚCI 
TECHNICZNYCH I ZMYSŁU 
ESTETYCZNEGO LEKARZA 
I TECHNIKA, MUSI RÓWNIEŻ 
UWZGLĘDNIAĆ WYMAGANIA 
PACJENTA I JEGO POCZUCIE 
ESTETYKI – MÓWI DR MICHAŁ 
NAWROCKI, WŁAŚCICIEL KLINIKI 
STOMATOLOGICZNEJ W GDAŃSKU.

TEKST Sylwia Gutowska

Jak uzyskać olśniewający uśmiech?
Piękny i zdrowy uśmiech to marzenie nas 
wszystkich. Na szczęście jest to marzenie 
osiągalne i możliwe do spełnienia. Naturalnie 
piękny uśmiech decyduje nie tylko o tym, jak 
postrzegają nas inni, ale również o naszym 
samopoczuciu, zadowoleniu, wpływa na co-
dzienny komfort życia oraz zwiększa atrak-
cyjność twarzy i zdecydowanie podnosi naszą 
samoocenę. Zadaniem stomatologii estetycz-
nej jest przywrócenie zębom ich naturalnego 
wyglądu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
ich zadań czynnościowych. W końcu pierw-
sze wrażenie robimy tylko raz i chcemy, aby 
było jak najlepsze. Stworzenie nowego, pięk-
nego uśmiechu zależy od indywidualnego 
planu leczenia, potrzeb i oczekiwań Pacjenta. 
Wykorzystując możliwości techniczne nowo-
czesnej stomatologii, jesteśmy w stanie wy-
konać uzupełnienia takie jak licówki, korony 
czy mosty nawet w ciągu jednego dnia (w przy-
padku pojedynczych rekonstrukcji jest to 1,5 
godziny). Aczkolwiek często prawidłowe po-
stępowanie wymaga interdyscyplinarnego 
leczenia (chirurgicznego, ortodontycznego, 
endodontycznego i na końcu dopiero prote-
tycznego). Wówczas oczywiście efekt końco-
wy uzależniony jest od zakresu leczenia, ja-
kości i ilości zabiegów i wymaga więcej czasu. 
Każdy Pacjent po wizycie konsultacyjnej, na 
której jest przeprowadzony wywiad, badanie 
jamy ustnej, wykonane zdjęcia radiologiczne, 

jest poinformowany o proponowanym planie 
leczenia, czasie jego przeprowadzenia oraz 
o kosztach z nim związanych. Prosty zabieg 
wybielania z użyciem lasera zajmuje ok 15 mi-
nut, więc w krótkim czasie możemy uzyskać 
znaczną poprawę wyglądu i estetyki uśmie-
chu. Jednakże w przypadku rekonstrukcji 
braków zębowych przy pomocy implantów, 
wymagany jest czas na integrację tytanowego 
implantu z kością (najczęściej 3-4 miesiące) 
i wówczas czas leczenia się wydłuża.

Projektowanie uśmiechu ostatnio temat bar-
dzo modny. Jaki jest prawidłowy i komplek-
sowy sposób na piękne uzębienie?
Cyfrowe projektowanie uśmiechu (DSD 
– Digital Smile Design) jest doskonałym 
narzędziem komunikacyjnym między 
lekarzem a Pacjentem. Na podstawie kilku 
zdjęć, pobraniu wycisków diagnostycznych 
,jesteśmy w stanie w specjalnym programie 
komputerowym zaplanować przyszły uśmiech 
i wygląd zewnętrzny Pacjenta. Wówczas 
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technik dentystyczny wykonuje tzw. wax 
up – projektuje kształt i położenie zębów na 
modelu, a następnie lekarz na tej podstawie 
wykonuje symulacje przyszłego uśmiechu 
bezpośrednio w ustach Pacjenta. Dzięki takiej 
wizualizacji jesteśmy w stanie jeszcze przed 
rozpoczęciem leczenia przedstawić Pacjentom 
efekt końcowy, który zamierzamy osiągnąć.

Jakie są najnowsze rozwiązania, które skra-
cają czas wizyty u stomatologa oraz ograni-
czają uczucie dyskomfortu i bólu?

How to get a dazzling smile? 
We all dream about a beautiful and healthy 
smile. Fortunately, the dream can be re-
alized. A  naturally beautiful smile not 
only determines the way others perceive 
us but also decides on our well-being and 
satisfaction, influences our everyday liv-
ing comfort, increases the attractiveness 
of our face and greatly boosts our self-es-
teem. The aim of cosmetic dentistry is to 
restore teeth to their natural look, taking 
their functional aspect into consideration. 
After all, it is only once that we can make 
the first impression, and we want it to be 
as great as possible. The process of creat-
ing a new, beautiful smile depends on the 
Patient’s individual treatment plan, needs 
and expectations. With the use of up-to-
date dentistry and its technologies, we are 
able to make such elements as veneers, 
crowns, or bridges within just one day (it is 
even up to 1.5 hour in the case of single re-
constructions). Proper treatment, howev-
er, often requires an interdisciplinary ap-
proach (including surgical, orthodontic, 
endodontic and finally prosthetic treat-
ment). The final result is obviously depen-
dent on the scope of the treatment and the 
quality and number of procedures, and it 
requires more time. After a consultation 
visit, which includes a conversation with 
the doctor, an oral cavity examination 

and an X-ray, each Patient is informed 
about the proposed treatment plan, the 
time it would take and costs it would car-
ry. A simple whitening procedure with the 
use of a laser takes around 15 minutes so we 
can quickly improve the look and aesthet-
ics of our smile. But if missing teeth are to 
be replaced with the use of implants, the 
treatment lasts longer because the titanic 
implant needs time to integrate with the 
bone (usually 3-4 months).
 
Smile design has been recently a very 
popular topic. What is the right and com-
prehensive method for beautiful teeth?
Digital Smile Design (DSD) is a perfect tool 
used in communication between the doc-
tor and the Patient. Thanks to several pho-
tographs and diagnostic impressions, we 
are able to plan the Patient’s future smile 
and appearance with the use of a  special 
computer software. Then the dental tech-
nician makes the so-called wax-up and de-
signs the shape and arrangement of teeth 
on a model. Based on that model, the doc-
tor makes a simulation of the future smile 
directly in the Patient’s mouth. Thanks 
to such a visualisation, we are able to show 
the Patient the end result we would like 
to achieve even before the whole treat-
ment begins.

What are the latest solutions that shorten 
the time of dental appointments and re-
duce discomfort and pain?
Dentistry is an amazingly quickly develop-
ing field of medicine. In our everyday work, 
we use dental microscopes which help us 
conduct procedures with perfect preci-
sion. Moreover, we can take panoramic 
photographs and CT scans directly in the 
office, which ensures proper diagnostics 
and shortens the time of procedures. 
Thanks to the introduction of the CAD 
CAM Cerec system produced by Sirona, 
we have achieved a complete revolution 
in our Clinic. The system currently allows 
us to carry out various prosthetic works 
during one visit. The doctor prepares the 
tooth for example for a crown or veneer 
and scans it with a special camera, which 
is a kind of digital impression. The dental 
technician is then able to design a ready 
element within just several minutes. It is 
milled from a porcelain block in a special 
numerical machine. Apart from high aes-
thetic quality, it gives us a chance to carry 
out such works much faster. We can deliver 
the ready crown, veneer or bridge already 
2 hours after the teeth were prepared, not 
during the next 2-3 visits (which used to 
last from 7 to 10 days). 

S E K R E T  T K W I  W  U Ś M I E C H U

Stomatologia jest niesłychanie szybko rozwi-
jającą się dziedziną medycyny. W codziennej 
pracy używamy mikroskopów stomatologicz-
nych, dzięki którym zabiegi wykonywane są 
z najwyższą precyzją. Również możliwość 
wykonania bezpośrednio w gabinecie zdjęć 
panoramicznych i tomograficznych wpływa na 
prawidłową diagnostykę i przyspiesza znaczą-
co czas zabiegów. Totalną rewolucją w naszej 
Klinice było wprowadzenie systemu CAD 
CAM Cerec firmy Sirona. W chwili obecnej 
system ten pozwala na samodzielne wyko-
nanie różnorodnych prac protetycznych na 
jednej wizycie. Lekarz po opracowaniu zęba 
np. pod koronę lub licówkę wykonuje skan 
przy pomocy specjalnej kamery – jest to ro-
dzaj cyfrowego wycisku. Następnie technik 
dentystyczny w ciągu paru minut jest w stanie 
zaprojektować gotowe uzupełnienie, które 
z kolei jest frezowane z bloku porcelany w spe-
cjalnej obrabiarce numerycznej. Oprócz 
zapewnienia wysokiej jakości estetycznej 
jesteśmy w stanie te prace wykonywać dużo 
szybciej – gotową koronę, licówkę czy most 
możemy oddać już po 2 godzinach od opra-
cowania zębów, a nie tak jak wcześniej na 2-3 
wizytach (zajmujących 7 do 10 dni).

Klinika Nawrocki
ul. Czarny Dwór 10/34

80-365 Gdańsk
+48 58 52 66 004 / +48 501 143 042

recepcja@klinikanawrocki.com
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HOW TO BE ALL SMILES

“COSMETIC DENTISTRY CANNOT BE LIMITED 
TO THE DOCTOR’S AND THE TECHNICIAN’S 
TECHNICAL SKILLS AND SENSE OF AES-
THETICS ONLY. IT SHOULD ALSO TAKE INTO 
ACCOUNT THE PATIENT’S NEEDS AND HIS 
OR HER AESTHETIC SENSE,” SAYS DR MI-
CHAŁ NAWROCKI, THE OWNER OF A DENTAL 
CLINIC IN GDANSK.
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óźny wieczór. Wracam samocho-
dem z Mazur. Rzadko to robię, ale 
tym razem postanowiłam przełą-

czyć się na radio – a tam lokalna stacja 
i  audycja, do której słuchacze dzwonią 
i mówią co im leży na wątrobie. Od razu 
przypomniały mi się czasy bydgoskie, 
kiedy mając 14 lat słuchałam wieczor-
nej audycji Piotra Szymańskiego. Do dziś 
pamiętam jingiel – nie ważne kim jesteś 
i skąd jesteś – zadzwoń i powiedz co cię 
boli. Głos chrypowaty – podobny do gło-
su Piotra, pora mniej więcej ta sama, 
ale tematy zupełnie inne. Dzwoni dziew-
czyna, lat 21, lekko stremowana i zmar-

EN

WISHING YOU PLEASURE

Late evening. I was driving back home from 
Masuria. I don’t do it often, but this time I de-
cided to switch over to the radio. And I heard 
a local station and a broadcast with people 
calling and pouring out all their problems. 
I immediately thought about the times in Byd-
goszcz, when as a 14-year-old kid I was listen-
ing to the evening programme by Piotr Szy-
mański. I still remember the jingle – it doesn’t 
matter who you are and where you are from 
– call us and tell us what worries or annoys 
you. A hoarse voice, similar to that of Piotr, 
more or less the same time of the day but com-
pletely different topics. A girl called, 21 years 
of age. She was a bit nervous and worried 
and said she’d never had sex. The presenter 
seemed even more nervous than she was but 
tried to comfort her bravely. I found this rath-
er short exchange so interesting that I tuned 
the radio up. And thought, “the girl has quite 
a courage”. The guy said that she still had time 
and that she had to wait for her one and only 
– typical arguments of a Catholic society. But 
I thought that it didn’t help her at all because if 
she called, she’d like to change it and she defi-
nitely wasn’t proud of that. The reason is that 
we live in the cult of pleasure. After all, if you 
want to offend a man, you won’t tell him he’s 
a womanizer because you’d flatter his ego. 
You’ll tell him he’s impotent. But it’s the other 
way round with women: compared to frigid or 
virtuous women, being a good-time and pro-
miscuous girl is the lesser evil. Pleasure is no 
longer a dream. It has become a compulsory 
element of our lives, not only sexual ones. We 
desire it everywhere. And those who don’t 
have it or can’t find it should feel embarrassed 
or even worse than others. Like a second class 
of those who aren’t successful.

This pursuit of pleasure is visible also 
during the summer. We take our whole 
families, lie on the beach larded with wind-
breaks, pay through the nose for accom-
modation, look at nicer men than our hus-
bands and complain, but we keep sitting 
because it’d feel stupid to admit that we 
haven’t experienced at least a bit of plea-
sure and that we couldn’t find it anywhere. 
And even if we like it, we’ll never be fully 
satisfied because pleasure is such a lousy 
feeling that we never get enough and al-
ways want more.

So I wish the 21-year-old girl as much 
pleasure as she can get. And I wish us all 
lying on the beach because it’s better to 
feel at least a bit happy than excluded. And 
it’s hard to give up. 

P

twiona mówi, że jeszcze nigdy nie upra-
wiała seksu. Prezenter sprawia wrażenie 
stremowanego jeszcze bardziej niż ona, 
ale dzielnie ją pociesza. Ta dość krótka 
wymiana zdań tak bardzo mnie zacieka-
wiła, że zrobiłam głośniej. Myślę – ma 
dziewczyna odwagę. Facet stwierdza, że 
jest jeszcze czas, że trzeba poczekać na 
tego jedynego – typowe argumenty kato-
lickiego społeczeństwa. A ja myślę, że to 
jej wcale nie pomaga, bo skoro dzwoni, 
to chce to zmienić, a  na pewno dumna 
z  tego nie jest. Powód – żyjemy w  kul-
cie przyjemności. Przecież żeby obrazić 
mężczyzne nie powiesz mu, że jest kobie-
ciarzem, bo podbudujesz jego ego, tylko 
powiesz mu, że jest impotentem. U kobiet 
działa to odwrotnie, ale z dwojga złego le-
piej być lafiryndą i rozwiązłą niż oziębłą 
lub cnotką. 

Przyjemność przestała być już marze-
niem. Stała się obowiązkowym elemen-
tem naszego życia, nie tylko seksualnego. 
Elementem obowiązkowym, dla którego 
jesteśmy w stanie wiele rzeczy poświęcić. 
Pożądamy jej, bo jest w stanie zapewnić 
nam uczucie wyższości.

Tę pogoń za doznaniami  widać już 
wszędzie – nawet na wakacjach. Leżymy 
na plaży naszpikowanej parawanami, za 
nocleg płacimy słoną kasę, narzekamy, 
ale siedzimy do ostatniego dnia rezerwa-
cji, bo głupio przyznać się, że nigdzie nie 
byliśmy. To jak powiedzieć, że  nie do-
świadczyliśmy odrobiny wymaganej od 
nas przyjemności.  

Życzę zatem 21-letniej dziewczynie jak 
najwięcej uciechy, a nam mimo wszystko 
udanego parawaningu, bo przyjemność 
nigdy nie zostaje zaspokojona. Ale lepiej 
czuć się odrobinę szczęśliwym, niż innym 
i wykluczonym. 

TEKST
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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.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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acznijmy od odrobiny historii. Nasze 
polskie miasta w większości liczą so-
bie setki lat. Przez cały ten czas za-

mieszkujące je społeczności, przynależność 
państwowa czy lokalizacja tworzyły ich nie-
powtarzalny charakter. A to przekłada się 
na coś, co dziś nazywamy marką miasta. 
Obecnie dokonuje się swoisty renesans tego 
pojęcia. Miasta nie wynajdują, a raczej odkry-
wają swoją własną markę, ponieważ ona, czy 
jesteśmy tego świadomi, czy nie, istnieje już 
od wielu lat. Tutaj trudno o lepszy przykład, 
niż ponad tysiącletni Gdańsk. Co składa się 
na jego markę? 

Z pewnością ciekawa historia, piękne 
zabytki, liczni turyści, znaczące inwestycje 
polskich i zagranicznych firm, budowa no-
wych dróg czy też prężnie działające lotnisko. 
Marka jest więc poniekąd czymś, na co pra-
cuje wiele podmiotów, co nie zwalnia władz 
miasta z obowiązku dbania o nią i rozwijania 
jej. W tym kontekście chciałem nawiązać do 
ciekawych projektów, jakie prowadzi Miasto 
Gdańsk wspólnie z Fundacją Gdańską i inny-
mi organizacjami.

Pierwszy to konkurs na meble gdańskie - 
ławki, standy rowerowe czy kosze na śmieci. 
Przeprowadzony niedawno konkurs wyłonił 
zwycięskie prace. Te oraz inne wyróżnione 
projekty możemy podziwiać na skwerze, 
który staraniami Fundacji Gdańskiej oraz lo-
kalnej rady dzielnicy powstał w tym roku po-
między ul. Mariacką a Św. Ducha, w miejscu 
dawnych ław mięsnych. Wyglądają świetnie, 

a przy tym są bardzo praktyczne. Co szczegól-
nie mnie cieszy, część z nich wyraźnie nawią-
zuje do morskich tradycji Gdańska! Gorąco 
zachęcam do zapoznania się z nimi na facebo-
okowym profilu „Meble Gdańskie”.

Innym elementem wzmacniania mar-
ki jest Gdańsk Gift Shop. To nic innego jak 
mobilny punkt, w którym możemy nabyć 
pamiątki, gadżety i inne produkty zwią-
zane z Gdańskiem. Co więcej, już za rok 
w sprzedaży pojawi się pełna kolekcja rze-
czy sygnowanych marką „Gdańsk”. W trak-
cie Jarmarku Św. Dominika punkt ów był 
zlokalizowany przy ul. Św. Ducha i był często 
odwiedzany przez turystów i mieszkańców. 
Fundacja Gdańska pragnie eksponować go 
przy jak największej ilości okazji. Serdecznie 
zapraszam do środka jeśli Państwo go wypa-
trzycie, a już wcześniej można zapoznać się 
z nim na profilu facebookowym.

Ilość takich profili może dziwić, ale wie-
cie Państwo doskonale, że tak w dzisiejszym 
świecie już jest. Media społecznościowe sta-
ły się nieodzowną częścią budowania marki 
nie tylko firm czy instytucji, ale tak napraw-
dę każdego z nas. Tym bardziej cieszy mnie 
fakt, że miejskie instytucje potrafią korzystać 
z tego ważnego narzędzia i chętnie to robią. 
Swoja drogą, to także może być temat na cie-
kawy felieton, ale już w kolejnych numerach 
Live&Travel.
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ABOUT CITY BRANDING

CITIES ARE MUCH MORE COMPLEX ORGAN-
ISMS AND PHENOMENA THAN COMPA-
NIES OR PRODUCTS. BUILDING AND USING 
A CITY BRAND IS DIFFICULT AND COMPLI-
CATED. BUT IT IS POSSIBLE. THE SUCCESS 
OF SUCH ACTIVITIES DEPENDS MAINLY ON 
PEOPLE. IT IS THEY WHO CREATE THEIR 
CITY. AND THEY CAN USE ITS BRAND.

Let’s begin with a bit of history. Most Polish 
cities are hundreds of years old. For this whole 
time communities living there, nationality 

and location have decided on their unique 
character. And this translates into something 
we today call a city brand. The concept is cur-
rently enjoying something of a renaissance. 
Cities do not invent but rather discover their 
own brands because the latter have existed 
for many years already, regardless of whether 
we are aware of that or not. It would be dif-
ficult to find a better example than the over 
a thousand-year-old Gdansk. What does its 
brand consist in?

It is definitely its interesting history, beau-
tiful monuments, numerous tourists, import-
ant investments of Polish and foreign compa-
nies, road building and its thriving airport. 
A city brand is thus something many entities 
work on, which does not release city author-
ities from the duty to care about it and devel-
op it. I would like to make reference here to 
interesting projects undertaken by the City 
of Gdansk together with the Gdansk Founda-
tion and other organizations.

The first one is a competition for furniture 
for Gdansk: benches, bicycle stands or waste 
bins. Organized quite recently, the competi-
tion has already helped to appoint the win-
ning works. Those and other honoured de-
signs can be seen in a square opened this year 
in place of old butcher shops between Mari-
acka and Św. Ducha streets thanks to efforts 
taken by the Gdansk Foundation and the lo-
cal district council. They look great and at the 
same time are very practical. What I am espe-
cially happy about is that some of them make 
clear references to the maritime traditions of 
Gdansk! I encourage everyone to familiarize 
themselves with the furniture on the Face-
book page “Meble Gdańskie”.

Gdansk Gift Shop is another element help-
ing Gdansk to strengthen its brand. It is just 
a mobile store selling souvenirs, gadgets and 
other products connected with Gdansk. What 
is more, it will offer a full collection of products 
labelled “Gdansk” in a year’s time. During St. 
Dominic’s Fair, the store was located on Św. 
Ducha street and often visited by tourists and 
locals. The Gdansk Foundation wants to use it 
at every opportunity to reach as many people 
as possible. You are cordially invited to step 
inside when you notice it. Before that, you can 
read about the store on its Facebook page.

The number of such pages may be sur-
prising, but you know very well that this is 
how things work in today’s world. Social me-
dia have become indispensable in building 
brands of not only companies or institutions 
but even every one of us. This is why I am 
even more pleased that city institutions can 
use this important tool and are willing to do 
so. Anyway, it may be a good topic for an in-
teresting column, but let’s leave it for the next 
issues of Live&Travel.
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O MARCE MIASTA
MIASTO JEST DUŻO BARDZIEJ ZŁOŻONYM ORGANIZMEM I ZJAWISKIEM, 
NIŻ FIRMA CZY PRODUKT. BUDOWANIE I WYKORZYSTYWANIE MARKI 
MIASTA JEST TRUDNE I SKOMPLIKOWANE. ALE MOŻLIWE. SKUTECZNOŚĆ 
TAKIEGO DZIAŁANIA OPIERA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA LUDZIACH. TO ONI 
KREUJĄ SWOJE MIASTO. TO ONI TEŻ MOGĄ WYKORZYSTAĆ JEGO MARKĘ.

FOT. SYLWESTER CISZEK

TEKST

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ





SPÓŁKA STATE STREET, 
JEDEN ZE ŚWIATOWYCH 
POTENTATÓW BRANŻY 
FINANSOWEJ, OTWIERA BIURO 
W GDAŃSKU. JEJ NOWA 
SIEDZIBA BĘDZIE MIEŚCIĆ SIĘ 
W KOMPLEKSIE ALCHEMIA.
TEKST Jakub Milszewski

ynajęcie przez State Street 14 000 
metrów kwadratowych w Alchemii 
to największa transakcja tego typu 

w Trójmieście i jedna z największych w tym 
roku w Polsce. Umowa między State Street 
a Torusem, deweloperem obiektu, podpisa-
na została na okres 10 lat. W negocjacjach 
pośredniczyła firma Cushman & Wakefield.

State Street to pod względem obecności 
na rynku druga najstarsza amerykańska in-
stytucja finansowa. Firma zatrudnia blisko 

30 tysięcy pracowników w 29 krajach. Od 
kilku lat trwały poszukiwania nowego biura, 
spełniającego wygórowane standardy Sta-
te Street. Ostatecznie wybrano Alchemię. 
Firma wprowadzi się do gdańskiego biura 
w pierwszym kwartale 2016. W pierwszym 
roku działalności w Gdańsku State Street 
chce zatrudnić około 350 osób, ale – jak mó-
wił Scott Newman, dyrektor zarządzający 
State Street Bank Polska – biuro w Alchemii 
będzie mogło pomieścić ich ponad 1000. 

– Planujemy utworzenie miejsc pracy za-
równo dla doświadczonych profesjonalistów 
z dziedziny finansów, jak i młodych ludzi – 
absolwentów trójmiejskich uczelni – mówił 
Newman. – Osoby zatrudnione w nowym biu-
rze będą wykonywać takie same zadania, co 
pracownicy z pozostałych biur State Street na 
świecie np. w Bostonie, Londynie, Krakowie 
czy Hong Kongu, a to stwarza ogromne możli-
wości rozwoju dla naszych pracowników.

State Street planuje także zawęzić współ-
pracę z uczelniami wyższymi w Trójmieście. 
Studentom zaoferowany zostanie program 
szkoleń i wykładów. Firma będzie chciała 
wyłowić spośród studentów i absolwentów 
kierunków finansowych i ekonomicznych 
najzdolniejszych, by zaoferować im miejsca 
pracy. Szefostwo State Street podkreśla jed-
nak, że w firmie zatrudnienie znajdą także 
utalentowani absolwenci innych kierunków.

Alchemia, w której mieścić się będzie 
nowa siedziba State Street to wielofunk-
cyjny kompleks biznesowy w  doskona-
łej lokalizacji. Pierwszy z  czterech eta-
pów inwestycji został oddany do użytku 
w grudniu 2013 roku. Drugi etap zostanie 

W
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oddany do eksploatacji jesienią 2015 roku. 
Jednocześnie ruszyła już budowa trzeciego 
etapu. W Alchemii, poza siedzibami pol-
skich i zagranicznych firm, funkcjonują 
także największe w Trójmieście centrum 
rekreacyjno-sportowe z basenami, sauna-
mi, klubem fitness, salą sportową i strefą 
wspinaczki oraz dwupoziomowa restaura-
cja. W powstających budynkach znajdzie się 
m.in. centrum medyczne. 

Z podpisania umowy ze State Street cie-
szy się także Sławomir Gajewski, prezes 
spółki Torus. – Udało nam się spełnić ocze-
kiwania międzynarodowej korporacji, co 
jest kolejnym dowodem wysokiego standar-
du Alchemii, ale też ogromnego zaangażo-
wania całego zespołu Torusa. Umowa z fir-
mą State Street Bank Polska jest największą 
tego typu w warunkach komercyjnego naj-
mu, zarówno dla naszej firmy, jak i w skali 
Pomorza – wyjaśnia Gajewski.

PLANUJEMY 
UTWORZENIE MIEJSC 
PRACY ZARÓWNO DLA 
DOŚWIADCZONYCH 
PROFESJONALISTÓW 
Z DZIEDZINY FINANSÓW, 
JAK I MŁODYCH LUDZI 
– ABSOLWENTÓW 
TRÓJMIEJSKICH UCZELNI

EN

ALCHEMIA ATTRACTED A GIANT

STATE STREET, ONE OF WORLD’S BIGGEST 
FINANCIAL MAGNATES, OPENS AN OFFICE 
IN GDANSK. ITS NEW SEAT WILL BE 
LOCATED IN THE ALCHEMIA COMPLEX.

Renting 14,000 square metres in Alchemia 
by State Street is the biggest transaction 
of this kind in Tricity and of the biggest 
ones made this year in Poland. The agree-
ment between State Street and Torus, the 
developer of the object, was signed for 10 
years. Cushman & Wakefield mediated in 
the negotiations.

As regards market presence, State Street 
is the second oldest American financial in-
stitution. The company employs almost 
30,000 people in 29 countries. State Street 
has been looking for a new office that would 
meet its high standards for several years. 
In the end, it chose Alchemia. The compa-
ny will move in to its office in Gdansk in the 
first quarter of 2016. During the first year of 
its activities in Gdansk, State Street wants 
to employ 350 people, but – as stressed by 
Scott Newman, Managing Director at State 
Street Bank Poland – the office in Alchemia 
will be able to accommodate more than 
1000 of them.

“We are planning to create jobs for both 
professionals experienced in finances and 
young people, graduates of Gdansk univer-
sities,” Newman said. “People working in the 
new office will perform the same tasks as em-
ployees from other State Street offices in the 

world, for example in Boston, London, Cra-
cow or Hong Kong, which creates great devel-
opment possibilities for our employees.”

State Street is also planning to foster 
its cooperation with universities in Tricity. 
Students will be offered a programme con-
sisting of training courses and lectures. The 
company would like to pick out and offer 
jobs to the most talented students and grad-
uates of such majors as finance or economy. 
But State Street leaders emphasise that gift-
ed graduates of other majors will find em-
ployment at the company as well.

Alchemia, where the new State Street 
office will be situated, is a perfectly locat-
ed, multifunctional business complex. The 
first out of four stages of the investment 
was opened in December 2013. The second 
stage will be commissioned in the autumn 
of 2015. Construction works on the third 
stage began at the same time. Apart from 
seats of Polish and foreign companies, Al-
chemia houses the biggest sports and rec-
reation centre in Tricity with swimming 
pools, saunas, a fitness club, a sports hall 
and a climbing zone, as well as a two-storey 
restaurant. The currently built buildings 
will house for example a medical centre.

Sławomir Gajewski, President of the Man-
agement Board at Torus, is pleased about the 
agreement signed with State Street as well. 
“We have managed to meet the requirements 
set out by an international corporation, 
which is another proof of not only the high 
standard of Alchemia but also deep commit-
ment shown by the whole Torus team. The 
agreement with State Street Bank Poland is 
the biggest one as regards commercial rental 
for both our company and the whole Pomera-
nia,” says Gajewski.

A L C H E M I A  P R Z Y C I Ą G N Ę Ł A  G I G A N T A
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ilka lat temu pan Roman spędzał je-
den z wieczorów na kolacji u przyja-
ciół. Atmosfera była bardzo przyjem-

na, a wszyscy uczestnicy biesiady mocno 
zrelaksowani. Rozmowa dosyć szybko prze-
szła na tory biznesowe. Z każdym kolejnym 
wypitym kieliszkiem ilość pomysłów na 
szybkie i łatwe zbicie fortuny rosła w postę-
pie geometrycznym. Panowie dość szybko 
przeszli od słów do czynów i korzystając 
z możliwości założenia spółki przez inter-
net, powołali wspólnie spółkę z o.o., w któ-
rej nasz bohater został jedynym członkiem 
zarządu, a jego mieszkanie siedzibą spółki.

Następnego dnia pomysł na biznes nie 
wydawał się już taki świetny jak dzień wcze-
śniej, ale pan Roman uznał, że trochę głupio 

wycofać się z poczynionych zobowiązań, 
a brak entuzjazmu do wcześniejszego pomy-
słu uzasadniał syndromem dnia następne-
go. Stąd też dopełnił pozostałych formalno-
ści i tak powstała spółka Y. Wkrótce okazało 
się, że koledzy nie są szczególnie przywiąza-
ni do pomysłu, który narodził się kiedy byli 
w odmiennym stanie świadomości i Y nigdy 
nie rozpoczęła działalności i nie wystawiła 
jakiejkolwiek faktury.

Kilka lat później pan Roman jechał wraz 
z rodziną nad morze spędzić tam wakacyjny 
urlop. W międzyczasie nasz bohater został 
prezesem dużej spółki, zmienił mieszkanie 
w bloku na piękny dom, a starą Skodę na 
nowe BMW. Jakież było jego zdumienie gdy 
w wyniku rutynowej kontroli drogowej, zo-
stał zakuty w kajdanki i odwieziony do naj-
bliższego aresztu. Zrozpaczonej rodzinie 
pana Romana funkcjonariusze wyjaśnili, 
że pan Roman jest poszukiwany w związku 
z wszczętym przeciwko niemu postępowa-
niem karnym za nieskładanie sprawozdań 
finansowych przez spółkę Y, które zakoń-
czyło się wydaniem grzywny, która nie-
uiszczona została następnie zamieniona 
na areszt. Pan Roman nie pomyślał o tym 
aby zlikwidować spółkę Y lub chociaż poin-
formować sąd rejestrowy o zmianie adresu 
zamieszkania i ewentualnie siedziby spółki, 
stąd cała korespondencja sądowa wysyłana 
była na adres starego mieszkania.

Pozwólcie Państwo, że oszczędzę Państwu 
morału tej historii.

EN

CAN ONE BE JAILED FOR START-
ING A COMPANY IN POLAND?

AS PROVED BY MY CLIENT’S STORY, THE 
QUESTION IS NOT AS ABSURD AS IT 
COULD SEEM.

Several years ago Roman was spending one 
of the evenings at a dinner at his friends’ 
house. The atmosphere was very pleasant, 
and all participants in the meeting were 
very relaxed. Their conversation soon 
rounded to business subjects. The number 
of ideas for quick and easy moneymaking 
was growing exponentially with every next 
drink. Men quickly moved from words to 
action and, using the chance to start a com-
pany online, formed a limited liability com-
pany together. Our hero became one of its 
board members, and its flat was chosen as 
its registered office.

The idea for business did not seem that 
perfect the day after, but Roman thought 
that it would be stupid to wriggle out of his 
previously made commitments and justified 
his lack of enthusiasm on the grounds of the 
second day syndrome. This is why he com-
plied with the remaining formalities, and 
as a result the Y company was established. 
It soon turned out that his friends were not 
particularly enthusiastic about the idea 
that had evolved when they had been in an 
altered state of consciousness so Y never 
began its activities or issued any invoice.

Several years later, Roman was going 
to the seaside with his family for holidays. 
In the meantime, our hero had become 
the chairperson of a large company and 
changed his flat into a beautiful house and 
his old Skoda into a new BMW. How sur-
prised he was to be handcuffed and taken 
to the nearest jail during a routine road 
check! The policemen explained his des-
perate family members that Roman was 
wanted in connection with the criminal 
proceedings brought against him for his 
failure to file financial statements on be-
half of the Y company. The proceedings 
ended with a fine being imposed on Roman 
and, since it was not paid, the fine was con-
verted into detention. Roman did not think 
of dissolving Y or at least informing the reg-
istry court that he had changed his address 
and the address of the company’s office, 
which is why the whole court correspon-
dence was sent to his previous flat.

Allow me to spare you the moral of 
the story.

JAK POKAZUJE 
HISTORIA MOJEGO 
KLIENTA, PYTANIE 
WCALE NIE JEST TAKIE 
ABSURDALNE JAK 
Z POZORU SIĘ WYDAJE.

K

CZY W POLSCE 
ZA ZAŁOŻENIE 
SPÓŁKI 
MOŻNA TRAFIĆ
DO ARESZTU?  

WOJCIECH 
KAWCZYŃSKI 

Radca prawny 
www.kklaw.pl
FOT. SYLWESTER CISZEK
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y dajesz, dajesz, 
Ktoś bierze, bierze
Ty dajesz, dajesz

Jeśli nie umie oddać, unika, wycofuje się.
Źle się czuje, walczy, złości, opędza się, 
staje się agresywny
Ty cierpisz, nie chcesz ranić, bo on i tak cierpi.
Już nie pozwala się kochać tak jak dawniej.
Ty nie kochasz ale tkwisz.
Nie masz odwagi odejść.
Bo wziąłeś/wzięłaś i masz dług.

Boimy sie tego dawania i brania.
Dawać, żeby potem nam nie odmawiano.
Brać, żeby potem nam nie wypominano.
Zamiast żyć w miłości
Żyjemy w lęku

1

Kocham więc daję,
Daję więc oczekuję, 
Bierze więc daję więcej, 
Daję więcej – więcej oczekuję.
Nie dostaję więc naciskam
Naciskam więc spotykam opór.
Spotykam opór więc naciskam mocniej
Naciskam mocniej więc ktoś ucieka.
Ktoś ucieka więc podążam za nim.
Podążam za nim więc ucieka.
Ucieka więc szukam konfrontacji.
Szukam konfrontacji więc tworzę barykady
Tworzę barykady więc widze wroga.
Widzę wroga więc walczę, walczę więc 
używam przemocy
Używam przemocy 

Przegrywam
Przegrywam więc jestem słaba.
Jestem słaba więc proszę o litość.
Proszę o litość więc ktoś decyduje
Ktoś decyduje więc jest silny.
Jest silny więc chcę więcej wsparcia.
Chcę więcej wsparcia więc mam oczekiwania.

wygrywam więc biorę zakładnika
Biorę zakłądnika więc go mam.
Mam go więc oczekuję…

2

Biorę bo ktoś mi daje.
Ktoś daje więc biorę
Biorę więc jest mi dobrze.
Jest mi dobrze więc ktoś daje więcej.
 
Biorę więcej
Więc tworzę zobowiązanie.
Tworzę zobowiązanie więc ktoś oczekuje.
Oczekuje więc biorę wiecej.
Biorę wiecej więc jest mi dobrze.

Jest mi dobrze wiec jest mi wygodnie.

Jest wygodnie.
Jest wygodnie więc jest bezpiecznie.
Jest bezpiecznie wiec chcę wiecej.
Chcę więcej więc ktoś mi daje.

Ktoś mi daje więc biorę.
Biorę więc mam dług.
Mam dług więc czuję presję.

Czuję presję więc chcę się wycofać.
Wycofuję się więc ktoś podąża za mną 
i wciąż daje.
Ktoś daje więc biorę.
Biorę więc mam coraz większe zobowiazania. 
Mam coraz większe zobowiązania więc rosną 
oczekiwania.
Są oczekiwania więc czuję presję.
Czuję presję więc chcę się wycofać.
Wycofuję się więc ktoś podąża za mną.
Podąża za mną i wciąż daje.
Daje więc biorę.
Biorę wiec zwiękaszam dług.
Zwiększam dług więc rosną oczekiwania.

Sa oczekiwania więc jest presja.
Jest presja więc chcę odejść.
Chcę odejsść wiec przestaję brać.
Przestaję brać więc ktoś próbuje dawać więcej.
Daje,  ja nie chcę brać
Nie chcę brać więc ktoś czuje lęk.
Czuje lęk więc cierpi.
Cierpi więc zostaję.
Zostaję więc cierpię.
Cierpię więc ktoś daje.
Ktoś daje więc biorę.
Biorę…
Biorę…
Biorę…
Nie mogę przestać.
Czuję złość
Czuję lęk
Czuję przymus
Czuję presję
Czuję zmęcznie
Czuję pustkę 
Czuję bezsilność
...
I nadal tam jestem bo ktoś daje
Daje i cierpi

Uczę sie wytrzymywać…
I wciąz biorę...

 
Coach, trener, designer. Specjalizuje się 
w projektowaniu myślenia w biznesie, 
kulturze i sztuce. Mówi prosto z serca. 
Interesują ją nowe technologie oraz 
najnowsza wiedza o ludzkim mózgu. Jest 
pomysłodawczynią i wspólniczką Barbe-
rian– barbershopu Nergala oraz LABlife 
-pierwszego w Polsce lifestylowego 
miejsca, w którym można nauczyć się 
projektowania myślenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Je s i e n n a    n i e s po d z ian k a     

z    o k a z j i    u ro d z in!
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K ART Y
DOUGL AS

• atrakcy jne  rabat y,  w  t ym  
10% z  okaz j i  Twoich 
urodz in

• wy ją tkowe o fer t y  wybrane 
spec ja ln ie  d la  Cieb ie

• zaproszen ia  na  event y 
w per fumer iach Doug las 
i   spotkan ia  z  eksper tami 
ds .  mak i jażu ,  p ie lęgnac j i 
i   zapachów

• bezp ła tna  prenumerata 
magaz ynu Doug las 
zawiera jącego m. in . 
in formacje  o  nowośc iach 
i   światowych t rendach 
oraz  eksk luz ywne 
wywiady  z  gwiazdami

DZIĘKUJEMY,  
ŻE Z NAMI JESTEŚ! 

 
Z K ARTĄ DOUGL AS  
Z YSKUJESZ WIĘCEJ!

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

*  Oferta ważna od 10.09 do 10.10.2015  
lub do wyczerpania zapasówUR
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1.  JOHN FRIEDA

40%
rabatu na całą linię Luxurious 
Volume*

2. SENSAI
Silk Peeling Powder, delikatny 
peeling do twarzy, 40 g, nr 812279
299 zł

249 zł
3. ST. TROPEZ
Tan Enhancing Moisturiser,  
odżywczy lotion do ciała, 200 ml, 
nr 789808 
Tan Enhancing Polish,  
odżywczy peeling do ciała, 200 ml, 
nr 789806
79 zł

59 zł
4. BIOTHERM
Day Control Déodorant Stick Anti-
Transpirant, dezodorant w sztyfcie, 
antyperspirant, różne rodzaje 
50 ml, nr 164493
99 zł

75 zł
5. YONELLE
H2O Infusion Hydrolipid Cream, 
odmładzający krem do twarzy, 
55 ml, nr 813692
189 zł

129 zł
6. DR IRENA ERIS
Algorithm, krem 
przeciwzmarszczkowy na dzień 
SPF 20, 50 ml, nr 854431
99,90 zł

79 zł
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Spełniamy MARZENIA
ZNIEWALAJĄCE ZAPACHY 
NAJLEPSZYCH MAREK  
W GORĄCEJ OFERCIE DOUGLAS. 
PODARUJ SOBIE PACHNĄCĄ 
PRZYJEMNOŚĆ W WYJĄTKOWO  
KORZYSTNEJ CENIE!  

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

1

6

7

2

4. CALVIN KLEIN
Reveal Woman, woda  
perfumowana, słoneczno- 
-orientalna,  
50 ml, nr 817041
319 zł

259 zł

3. GIORGIO 
ARMANI
Code Femme Satin, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 878842
259 zł

199 zł

5. CLARINS  
Lisse Minute, baza wygładzająco-
rozświetlająca,  
15 g, nr 227503
129 zł

89 zł

7. MONT BLANC   
Emblem, woda toaletowa 
o zapachu zimnego kardamonu 
i liści szałwii muszkatołowej,  
40 ml, nr 804476
169 zł

99 zł

1. YONELLE 
Progressive Nanomask,  
innowacyjna maseczka 
do twarzy na bazie 
nanodysków™ wypełnionych 
witaminą C, 55 ml, 
nr 835166
199 zł

139 zł

6. THIERRY MUGLER 
Alien Eau Extraordinaire, 
woda toaletowa z wyjątkową 
nutą orzeźwiającej herbaty 
z bergamotką, 60 ml, nr 793192
249 zł

189 zł

3 4

TYLKO
ONLINE

5

2. VERSACE 
Bright Crystal, woda 
toaletowa o łagodnym 
kwiatowym zapachu 
z owocowymi i piżmowymi 
akcentami, 30 ml,  
nr 256026
219 zł

129 zł

BEAUTY
TRENDSof

PHILIPS
Philips VisaPure AntiBlemish, urządzenie 
oczyszczające, redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe 
komórki naskórka, nr 882371
679 zł

549 zł
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YSL
Touche Éclat, Ivoire 02, wyjątkowy 
korektor przywracający blask 
i przeciwdziałający starzeniu się 
skóry, 2,5 ml, nr 179548
189 zł

149 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

CLARINS
Wonder Perfect Mascara, pogrubia  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 470235,
Be Long Mascara, podkręca  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 763031 
110 zł

69 zł

TOMMY HILFIGER
Hilfiger Man Sport, woda toaletowa, 
drzewno-orientalna, intensywnie 
świeża, 50 ml, nr 665493
215 zł

149 zł

COLLISTAR 
Talasso-Scrub Anti-Acqua, 
ujędrniający, oczyszczający  
i wygładzający peeling  
do ciała, 700 g, nr 360542
195 zł

135 zł

SENSAI
Loose Powder (Translucent), puder 
zapewniający doskonałe wykończenie 
makijażu, 20 g, nr 388361
199 zł

149 zł

SUPEROFERTY CENOWE ZNAJDZIECIE 
RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
WWW.DOUGLAS.PL, A ZAPISUJĄC SIĘ NA 
NEWSLETTER, OTRZYMACIE 20 ZŁ W BONUSIE! 

POKUSY

BirthdayHAPPY
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SAUVAGE
NA TEN ZAPACH CZEKALI WSZYSCY. 
OWIANA TAJEMNICĄ NOWOŚĆ DIOR 
SYGNOWANA TWARZĄ JOHNNY'EGO DEPPA 
WŁAŚNIE MA SWOJĄ PREMIERĘ. 

Dior

EKSPERT

Jesień otuli nas 
orientalnymi,  
mocno 
doprawionymi 
zapachami,  
z owocową  
i drzewną nutą. 
Nie zabraknie 
urzekających 
nowości, wśród 
których znajdzie 
się najbardziej 
ekscytująca premiera 
tej jesieni 
– Sauvage od Dior.

SANDRA 
MIKULEWICZ
Ekspert ds. zapachów, 
perfumeria Douglas  
w Gdańsku

Sauvage – dziki, brutalny, wolny. 
Już sama nazwa nowych perfum Dior 
jest manifestem. Ale taki właśnie był cel 
twórcy zapachów marki Dior, François De-
machy'ego: stworzyć zapach szlachetny,  
a zarazem surowy. Z naturalnych składników 
wybranych z  najwyższą starannością, dostar-
czonych w skrajnie skoncentrowanych dawkach.
Sauvage został zainspirowany otwartą prze-
strzenią. Intensywnie niebieskim niebem, 
rozpostartym nad kamienistym krajobrazem 
skąpanej w gorącym słońcu pustyni.
Promienne nuty Sauvage nasycone są soczystą 
świeżością bergamotki z Kalabrii. Ambroksan, 
będący pochodną cennej ambry, uwalnia po-
tężny drzewny akord. 
Sauvage – wyjątkowy męski zapach – ma też 
wyjątkowego ambasadora. Po raz pierwszy 
w swojej karierze i dla marki Dior twarzą mę-
skiego zapachu zgodził się zostać Johnny Depp. 
Wielka premiera zarówno dla niego, jak i dla 
Maison des Parfums Dior właśnie trwa.

DIOR, Sauvage, szlachetna, surowa woda  
toaletowa nasycona nutą bergamotki, 
60 ml – 305 zł, nr 876970 
100 ml – 415 zł, nr 876971

BEAUTY
TRENDSof

ZAPACHOWE
KOMPOZYCJE ZMYSŁOWYCH KWIATÓW I OWOCÓW, DOPEŁNIONE 
POBUDZAJĄCYMI NUTAMI PIEPRZU. LATO MOŻE PACHNIEĆ BEZ PRZERWY! 

NowościSAUVAGE NUTY
zapach

1. PACO 
RABANNE, 
OLIMPÉA Woda 
perfumowana, zapach 
dla kobiet pewnych siebie, 
ale zarazem subtelnych 
i delikatnych. Olimpéa to 
śmiała wizja współczesnej 
bogini Kleopatry, 50 ml – 
310 zł, nr 875924

2. YSL, BLACK 
OPIUM Opium 
to zapach dla kobiet 
odważnych i silnych, które 
życie przeżywają z pasją. 
Zmysłowa i elegancka 
woda perfumowana, 30 
ml – 249 zł, nr 818762
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3. TOM FORD,
NOIR Inspirowany dwoistością 
kobiety zapach zawiera nuty cytrusowe, 
imbir oraz nuty kwiatowe,  
30 ml – 269 zł

4. HUGO BOSS,  
THE SCENT  
Zapach zawiera ekskluzywne składniki 
rodem z Afryki. Orientalno-szyprowa 
woda toaletowa, 50 ml – 285 zł,  
nr 880761

2

6 6. GUCCI, BAMBOO 
Delikatna i zarazem intensywna 
zmysłowa kompozycja zapachu 
czerpie inspiracje z harmonijnej 
dwoistej natury kobiety. Drzewno- 
-tropikalna woda perfumowana, 
30 ml – 279 zł, nr 874109

3

5. LANCÔME,
LA VIE EST 
BELLE INTENSE  
Nowy zapach zachwyca 
szlachetnymi składnikami 
pochodzącymi z natury. 
Drzewno-orientalna 
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł,  
nr 864020

5
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Nowości
MAKIJAŻOWE

W TYM SEZONIE ZABŁYŚNIEMY USTAMI  
W KOLORACH OWOCÓW, LŚNIĄCYMI POWIEKAMI 
I ŚWIEŻYMI RUMIEŃCAMI NA POLICZKACH.

1. PUPA
Soft and Wild Blush 001, róż, 72,90 zł, nr 864287

2. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Liquid Lip Potion 230, pomadka,  
7 ml – 139 zł, nr 877547

3. PUPA
I'm Matt Lip Fluid,  
błyszczyk do ust, 3,5 ml – 67,90 zł,  
Fancy Fuchsia, nr 864324,  
Pink Martini, nr 864323 

4. PUPA
Made to Last Foundation,  
Natural Beige, podkład,  
30 ml – 92,90 zł, nr 824229

5. LANCÔME 
Hypnôse Volume-à-porter 01, tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852

6. ARTDECO 
Mystical Forest, pudełko 
do cieni do powiek Beauty Box, puste,  
39,90 zł, nr 879903.  
Kolory cieni do powiek:  
1. Mountain Rose,  
nr 879891,
2. Forest Flower,  
nr 879893,
3. Dark Queen, nr 879892, 
4. Matt Mystical Forest,  
nr 879896, 
po 0,8 g – 27,90 zł każdy

2

4
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Świeża skóra, delikatny makijaż, 
rozświetlone policzki i podkreślone 
usta – jesienna kobieta powinna 
emanować naturalną urodą 
i świeżością. Piękno i naturalność 
to też najważniejsze przesłanie 
pierwszej autorskiej kolekcji 
kosmetyków do makijażu Toma 
Forda. Produkty dostępne tylko 
w Douglas podkreślają mocne 
strony kobiecej urody. 

MAGDALENA 
BYSTRZYCKA
Główna makijażystka  
 perfumerii Douglas

EKSPERT

BEAUTY
TRENDSof

1

THE  BALM
Doskonały róż i  cień 
do powiek w  jednym. 
Frat Boy w kolorze różu 
z domieszką brzoskwini 
w ciepłej tonacji sprawi, 
że policzki pokryją się 
pięknym rumieńcem.
Kosmetyk zawiera mi-
kroskopijne srebrne dro-
binki, których nie widać 
na twarzy, ale które roz-
świetlają cerę i nadają jej 
zdrowy wygląd.

FRAT BOY 
Róż, 8,5 g – 87,90 zł,  
nr 851077

Zmysłowy cień, efektowny 
róż i  subtelny rozświetlacz 
odbijający św iat ło. 
Wszystkie te zalety skrywa 
jeden produkt – Hot 
Mama! Kompaktowy 
róż, który każda kobieta 
powinna mieć w  torebce. 
Idealny do makijażu 
policzków i oczu.

HOT MAMA! 
Róż, 7,08 g – 79,90 zł, 
nr 404580
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Puder rozświetlający Mary-
-Lou Manizer to doskonały 
kosmetyk wielofunkcyjny. 
Można go stosować na po-
wiekach – dla rozświetlenia 
spojrzenia, na kościach 
policzkowych – dla pro-
miennego wyglądu cery, na 
dekolt i ramiona, a także na 
całą twarz jako wykończenie 
makijażu! Puder delikatnie 
odbija światło, dzięki czemu 
skóra wygląda promiennie 
i młodo. 

MARY-LOU 
MANIZER 
Rozświetlacz,  
1 szt. – 89,90 zł,  
nr 491546M
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Słońce wysp Bahama zawarte w  kompakcie. Ten matowy brą-
zer tworzy piękny kolor opalonej skóry. Stworzony z  myślą  
o efekcie, jakbyśmy właśnie wychodziły z tropikalnej plaży. Nie zawiera 
parabenów.

BAHAMA MAMA  
Puder brązujący,  
7,08 g – 79,90 zł,  
nr 404582

BAHAMA  MAMA

MAKEU
P

uroda

KONTURUJ, MODELUJ, ROZŚWIETLAJ.  
W OPAKOWANIACH RETRO MARKI THE BALM 
KRYJĄ SIĘ WIELOFUNKCYJNE KOSMETYKI  
DO MAKIJAŻU, KTÓRE BŁYSKAWICZNIE  
ODMIENIĄ WYGLĄD TWARZY.



THE  BALM
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o efekcie, jakbyśmy właśnie wychodziły z tropikalnej plaży. Nie zawiera 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

T1 – PARTER  
/ HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Papa Bistro (gastronomia / gastronomy) 

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

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand) 

T2 – PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY  
GROUND FLOOR / HALL 

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car 

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

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

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

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

/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

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

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

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

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

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

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK



/ legend

/ Passenger Terminal

Krótkoterminowy
/ Short term

Średnioterminowy
/ Medium-term

Długoterminowy
/ Long-term

/ Passenger Terminal

/  Tri-city Ring Road

/  A1 highway/ ARRIVALS

/ DEPARTURES

/ Parking ticket dispenser

/ Parking reception

/ Public transport buses

/  Buses of organised groups, supply upon 
advance appointment

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk
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Słowackiego
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Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

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

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

POZNAŃ  www.airport-poznan.com.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW       www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- 
CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

PRAGA     www.pragueairport.co.uk

CZECHY / CZECH

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

          * n/a SAS, Ryanair, Finnair

fo
t. 

w
w

w.
sx

c.h
u



CITY TERMINAL MEANS:

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

ENGLISH  
TEXT Pomeranian Metropolitan 

Railway timetable is available

PKP SKM in Tricity, the Pomeranian Metropolitan Rail-
way (PKM) operator, has announced the timetable for this 
long-awaited means of transport. The route will run from 
Gdansk Wrzeszcz through the airport and Gdansk Osowa to 
Gdynia Główna station, but the majority of trains will end their 
course in Osowa. The PKM 1 line will be opened on 1 Septem-
ber. Additional rides and trains to Kartuzy will be launched in 
the next months. This is why the original timetable will undergo 
changes in October. 

ENGLISH  
TEXT Number of passengers still 

increasing
Almost three million passengers have already used Gdansk 
Lech Walesa Airport, which is nearly 15% more in comparison 
with the same period of the last year. Passengers from Gdan-
sk usually f ly to London. New destinations to Helsinki and 
Reykjavik enjoy huge popularity as well. Airplane occupancy 
is the third factor that decided on such a good result. Planes 
to places like Bristol, Alicante or Edinburgh were nearly 100% 
full. Plus there are charter f lights to various destinations, the 
most popular of which is Greece. The airport wants to serve 4 
million passengers until the end of the year. 

Jest rozkład jazdy Pomorskiej 
Kolei Metropolitarnej

Przewoźnik Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, PKP SKM 
w  Trójmieście, podał rozkład jazdy tego długo oczekiwanego 
środka transportu. Trasa będzie przebiegać wzdłuż linii Gdańsk 
Wrzeszcz – Lotnisko – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna, jed-
nak najwięcej pociągów będzie kończyć swój bieg w  Osowej. 
Linia PKM 1 zacznie kursować 1 września. W kolejnych mie-
siącach zostaną włączone dodatkowe kursy i  pociągi jeżdżące 
do Kartuz. W związku z tym pierwotny rozkład jazdy ulegnie 
zmianom w październiku. 

Liczba pasażerów wciąż rośnie
Już prawie trzy miliony pasażerów skorzystało w tym roku 
z Lotniska im. Lecha Wałęsy, co jest prawie 15% wzrostem 
w  stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Naj-
częściej pasażerowie z  Gdańska latają do Londynu. Wiel-
ką popularnością cieszą się też nowe kierunki, do Helsinek 
i  Reykjaviku. Trzecim czynnikiem, który wpłynął na tak 
dobry wynik, jest duże wypełnienie w samolotach. Loty na 
kierunkach takich jak Bristol, Alicante czy Edynburg mia-
ły prawie 100% wypełnienie miejsc. Do tego dochodzą loty 
czarterowe, z  których najpopularniejszym kierunkiem jest 
Grecja. Do końca roku lotnisko ma zamiar obsłużyć 4 mi-
liony pasażerów. 

FO
T.

 G
U

I Y
O

N
G

 /
 F

O
T

O
LI

A
.P

L



PRZEDŁUŻ SOBIE LATO
Wrzesień kojarzy się z początkiem jesieni. Powrót do szkoły, powrót do pracy, 

spadające liście... Ale to przecież ostatni miesiąc kalendarzowego lata! Dlaczego 
nie spędzić go w bardziej wakacyjnych okolicznościach?

Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcia : Pixabay.com



Na południe Europy, gdzie w  rzeczonym miesią-
cu słońce grzeje w najlepsze, można dostać się po 
mniej wygórowanej cenie. Ceny będą spadać wprost 
proporcjonalnie do zanikania promieni słońca, dla-
tego wrzesień wydaje się optymalny do wojaży last 

minute w  wersji DIY. W  końcu i  nad Morzem Śródziemnym 
lato kiedyś się skończy.

Ciepło
I tak bezpośrednio z Gdańska przez cały rok polecimy do Bar-
celony. Do tego ostatni dzwonek na to, by skorzystać z połączeń 
sezonowych, które wygasają 30 września. Wśród nich mamy 

hiszpański kurort Alicante w prowincji Walencja. Możemy tam 
zostać i poplażować albo wyruszyć na zachodnią część wybrze-
ża, do Andaluzji. A może do Włoch? Tylko do końca września 
polecicie do Rzymu i Pizy. Z Mediolanem nie musicie się spie-
szyć, bo stolicę mody zwiedzać możecie tak jak Barcelonę, przez 
cały rok. Innym południowym kierunkiem jest Malta, którą 
warto odwiedzić o każdej porze roku. I już nie tak na południe, 
ale nadal w cieplejszym klimacie. Paryż! We wrześniu tempe-
ratury nadal przekraczają tam dwadzieścia stopni. Na lotnisko 
Beauvais połączenie jest całoroczne.

Zimno
Miłośnicy północnych klimatów z żadnego innego lotniska nie 
znajdą tylu połączeń do krajów nordyckich. Przoduje oczywi-
ście Skandynawia. Oprócz trzech stolic na mapie połączeń 
znajdziecie wiele innych miast. W Szwecji – Malmö i Göte-
borg. Do Norwegii polecicie aż na dziesięć lotnisk (są w nim 
wszystkie trzy lotniska w Oslo: Oslo-Rygge, Oslo-Gardermo-
en i Oslo-Torp). Dania? Tu oprócz Kopenhagi dostaniecie się 
jeszcze do Billund, gdzie mieści się Legoland. Ostatnio z lot-
niska w Gdańsku ruszyły nowe, dawno oczekiwane połącze-
nia. To Reykjavik (WizzAir) i  Helsinki (FinnAir). Dobrym 
pomysłem na wycieczkę na koniec lata jest też nasz południo-
wy sąsiad i jedno z najbardziej popularnych miast wśród tury-
stów na całym świecie: Praga (Czech Airlines).

Warto poszukać ofert na stronie linii lotniczych. Wie-
le z nich, jak Ryanair, oferuje specjalne promocje na koniec 
sezonu. W wiele z wymienionych miejsc można polecieć za 
mniej niż 100zł! 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

ENGLISH  
TEXT  Enjoy longer summer

September is associated with the beginning of 
autumn. Back to school, to work, falling leaves... 
But it is also the last month of astronomical 
summer! Why not spend it in a bit more holiday 
atmosphere?

You can reach the south of Europe, where the Sun is still pleasantly 
warm in that month, at less exorbitant prices than usual. Prices will 
be dropping in direct proportion to the vanishing sunrays, which is 
why September seems perfect for last minute, DIY voyages. After 
all, summer is going to end by the Mediterranean Sea as well.

Warmth
And thus you can fly from Gdansk directly to Barcelona all year 
round. It is also the last chance to enjoy seasonal connections end-
ing on 30 September. They include Alicante, a Spanish resort in the 
province of Valencia. It is worth either staying there and sunbathing 
a bit or setting out to Andalusia and the western part of the coast. 
Or maybe Italy? You can fly to Rome or Pisa by the end of Septem-
ber only, but you do not have to be in such a hurry with Milan as 

you can visit the fashion capital all year round, just like Barcelona. 
Malta is another destination in the South worth a visit at any time 
of the year. And one more thing which is not so much in the South 
but still in a warmer climate. Paris! Temperatures in September still 
exceed twenty degrees there. There is an all-year-round connection 
to the airport in Beauvais.

Cold
There is no other airport offering as many flights to Nordic lands 
as at the airport in Gdansk. Scandinavia is of course leading 
the way here. Apart from three capitals, the flight map includes 
many more cities. There is Malmö and Gothenburg in Sweden 
and as many as ten airports in Norway (including three airports 
in Oslo: Oslo-Rygge, Oslo-Gardermoen and Oslo-Torp). Den-
mark? Apart from Copenhagen, you can reach Billund, where 
Legoland is located. There are also two new, long-awaited con-
nections launched some time ago at Gdansk Airport: Reykjavik 
(WizzAir) and Helsinki (FinnAir). Our southern neighbour 
with Prague (Czech Airlines), which is one of the most popular 
cities among tourists from the whole world, is a  good idea for 
a late-summer trip as well.

It is worth looking for special offers on airlines’ websites. Many 
of them, like Ryanair, offer end-of-season promotions. You can 
reach many of the above-mentioned places for less than 25 euro!
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