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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. Choć większość zna go jako
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, to ma
w rękawie jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, społecznikiem, prezesem
Fundacji Gdańskiej.

EN

EN

EN

EN

A director, screenwriter, writer, playwright and journalist. The author
of the biggest Polish comedy hits
of the 21st century. In 2015, Saramonowicz published his bestseller
book entitled Chłopcy (Boys).

He lives by writing. And living by
what you love is a gift. The only
thing he likes more than writing is
meeting other people. He also likes
being on the road, buying albums in
stores, tomato soup and convertibles.

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

A working man and a citizen of Gdansk
by choice. Most of us know him as
a sailor and an Olympic Champion, but
he has several more aces up his sleeve.
He is a businessman, a social activist
and the CEO of Gdansk Foundation.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

EN

EN

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

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

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

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.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik
90-ty. Pół życia spędził w teatrach, jeszcze więcej w salach kinowych. To jego domy. Wszystko
co możliwe przelewa na papier.

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

EN

EN

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

ALEKSANDRA
BUDKA

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JACEK
ROZENEK

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

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

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

EN

EN

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

A sociologist by profession and passion. An experienced scientist of social phenomena and cultural trends.
A 3.0 scientist, who is not scared of
challenges, international cooperation
and interdisciplinarity.

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

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

EN

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

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

EN

EN

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

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.

EN
He is an actor and a TV
presenter so he knows how to
impress others. And when he
knows something, he teaches
it: he is an image management
expert and instructor in business
relations.
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WSTYDU MI NIE PRZYNIESIESZ

WST Y D U

MI NIE
PR Z Y N I E S I E SZ
WE WRZEŚNIU NA PRESTIŻOWYM FESTIWALU FILMOWYM W TORONTO ZOSTANIE POKAZANY PREMIEROWO FILM „MARIE CURIE” W REŻYSERII MARII NOELLE.
W ROLĘ NOBLISTKI WCIELIŁA SIĘ KAROLINA GRUSZKA, KTÓRA OPOWIEDZIAŁA
NAM O PRACY NAD ROLAMI, POŚWIĘCENIACH I ROZCZAROWANIACH JAKIE PRZYNOSI CZASEM ZAWÓD AKTORA.
TEKST Jacek Górecki

ZDJĘCIA Monika Szałek
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Właśnie wróciłem z pokazu najnowszego filmu
Pedro Almodovara i znając oczywiście jego język
filmowy wciąż nie mogę się nadziwić, ile w tych
dramatach optymizmu i koloru. Podejście do tematu
śmierci, odejścia bliskich wcale nie musi być podane
w pesymistycznych tonach. Dlaczego w Polsce, ale też
choćby w Rosji, filmowcy boją się uśmiechnąć do widza
nawet opowiadając o śmierci?

To jest dobre pytanie! Myślę, że nasz problem ciągle polega na tym, że uciekamy od formy. Nie potrafimy się bawić
kinem, teatrem. Tworzymy sztukę śmiertelnie poważnie.
Nie kręcimy filmów osadzonych w formie, raczej staramy
się pokazać widzowi obraz, który jest jak najbardziej bliższy naszemu życiu. Tylko im bardziej staramy się uzyskać
efekt kopiujący naszą rzeczywistość, tym bardziej jest to
sztuczne i nieprawdziwe. Ja jako widz od takiego filmu się
dystansuję. Polska i Rosja to są dwa bardzo różne kraje, ale
podobnie podchodzimy do tego, o czym mówisz. Nie potrafimy rozmawiać na przykład o śmierci tak, jak to pokazuje
Almodovar w swoich filmach. To ciągle jest tabu. Ale to
przez to, że jesteśmy pełni napięć i kompleksów.
Na co zatem zwracasz uwagę jak dostajesz
scenariusz do ręki?

Staram się dobierać role, a co za tym idzie wykluczać
scenariusze, które niosą za sobą jakąś totalną beznadzieję i wywołują we mnie przygnębienie. Po przeczytaniu
tekstu chcę zobaczyć jakieś światło, poczuć dobrą energię, nawet jeśli jest to mocny dramat, ale z wyjściem na
piękno. Oczywiście zdarzyło mi się kilkakrotnie pomylić. Przeczytałam scenariusz, który nie do końca mnie
przekonywał, ale zaryzykowałam. Dziś myślę, że aktor
musi pokochać tekst i zrozumieć wizję reżysera po to,
by potem na planie ją dopełnić. Podczas zdjęć nie ma już
miejsca na spory estetyczne, czy światopoglądowe. Takie
rozmowy lepiej prowadzić wcześniej i na tej podstawie
podejmować decyzję o ewentualnej współpracy. Czasami
wystarczy mi, że popatrzymy sobie głęboko w oczy i już
wiem, że się porozumiemy, a czasami pojawiają się wątpliwości i wtedy dyskutujemy. Nie wchodzę w projekty,
nawet bardzo znaczących reżyserów, jeśli nie czuję tego
w środku. Muszę wiedzieć i zrozumieć o czym będziemy
opowiadać. Oczywiście są takie projekty jak film Davida
Lyncha, że do końca tak naprawdę nie wiedziałam co wyjdzie z naszej pracy na planie, do czego zmierzamy, jaki to

PO PR Z ECZ Y TA N I U
TEK ST U CHC Ę ZOBACZ YĆ
JA K I E Ś ŚW I ATŁ O,
POCZ UĆ DOBR Ą E N ERGI Ę,
NAW ET J E ŚLI J E ST T O
MOC N Y DR A M AT, A LE
Z W YJŚ CI E M NA PI ĘK NO.

wszystko ma mieć kształt. Dużo improwizowaliśmy. To
była ciekawa przygoda, ale ważniejsze są dla mnie projekty, w których czuję, że jestem dla reżysera partnerem.
Czy te błędy, o których mówisz, miały wpływ na to,
że od kilku lat w teatrze grasz tylko pod skrzydłami
swojego męża Iwana Wyrypajewa?

Robię to w pełni świadomie. Już osiem lat z Wanią tworzymy
teatr w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w i Rosji.
Najpiękniejsze jest to, że mam ochotę na jeszcze więcej. Potrzebę pracy z innymi ludźmi zaspokajam w filmie. Robimy
naprawdę dużo projektów osobno. Ale w teatrze istotne jest
dla mnie podejście do widza, do pracy nad tekstem, używanie środków do budowania postaci. Nie czuję takiego porozumienia z innymi reżyserami, co nie znaczy, że nie rozumiem, że widzowie potrzebują różnego teatru i miejsce jest
dla każdego. Dopiero kiedy poznałam Wanię znalazłam swoje miejsce w teatrze. Wcześniej błądziłam, nawet sama nie
wiedziałam czego chcę, czego nie otrzymuję jako aktorka.
Mimo że dostałaś ogromną szansę trafiając zaraz po
studiach do zespołu Teatru Narodowego.

Miałam ogromne szczęście, że trafiłam do takiego miejsca
i to jeszcze na początku swojej drogi. Bardzo często wracają
do mnie jakieś obrazki z prób czy spektakli i to, że grałam
u boku wspaniałych aktorów. Natomiast po czasie zrozumiałam, że to nie jest teatr, który pozwalałby mi zrozumieć,
co chciałabym osiągnąć wychodząc na scenę. Nie wiedziałam po co na nią wychodzę. Wykonywałam rolę, nie mając
świadomości kontaktu z widzem. Nie byłam w stanie sama
tego pokonać, a też nikt ze mną takiej rozmowy nie odbył.
Mówisz o ludziach w teatrze?

W teatrze, ale też w czasie studiów na Akademii Teatralnej.
Nikt z nami nie rozmawiał o relacji aktor-widz.
Wychodzi na to, że szkoły aktorskie, zamiast
kształtować i rozwijać, blokują przyszłych aktorów.

Wychodząc ze szkoły aktorskiej miałam poczucie, że nie
zostałam nauczona żadnej metody aktorskiej. Oczywiście
nauczono mnie odpowiedniej pracy z głosem, mówienia
wierszem, uruchomiania w sobie różnych emocji i pokładów energii.
To niewiele jak na cztery lata...

Bardzo niewiele. Myślę, że jest problem nauczania w szkołach. Nie pracuje się nad koncentracją, nie uczy się świadomego bycia na scenie, organizowania uwagi widza, prowadzenia tematu, nie rozmawia się o konieczności wzięcia
odpowiedzialności za to o czym się ze sceny opowiada, nie
uczy się analizy tekstu.
Umiejętność analizowania to chyba największy problem
młodych ludzi.

Zwłaszcza reżyserów. W Rosji jest bardzo mocna szkoła
analizy tekstu. Oni tłuką tę analizę przez cztery lata. U nas
nie ma czegoś takiego. Iwan miał kiedyś zajęcia w Polsce na
wydziale reżyserii i był przerażony, że w szkołach teatralnych nie ma w programie analizowania tekstu. Dlatego
później wielu aktorów czy reżyserów ma problemy, żeby
odpowiednio przekazać problem postaci widzom. Ta szkoła się bardzo pogubiła.

WSTYDU MI NIE PRZYNIESIESZ

22–23

STREFA VIP / VIP ZONE

M Y Ś L Ę, Ż E D U Ż O WA Ż N I E J S Z A
P OW I N N A BYĆ PRÓ B A W Y D O BYC I A
Z E S T U D E N T ÓW T E G O, C O
J E S T W N I C H N AT U R A L N I E
PI Ę K N E , PR AW DZ I W E , N AW E T
J E Ś L I N I E D O S KO N A Ł E ...

Szkoła teatralna coś ci zabrała?

Na jakiś czas przygasiła entuzjazm. To jest dziwne, bo
po szkole powinno być raczej odwrotnie. Trudno mi powiedzieć, czy tak jest też teraz i czy jest to we wszystkich
szkołach aktorskich, ale w Warszawie Akademia Teatralna to miejsce ogromnego stresu i wydaje mi się, że to nie
służy otwieraniu młodych ludzi. To smutne co powiem,
ale szkoła nabawiła mnie masy kompleksów. Praca z młodymi ludźmi to trudna rzecz. Nie posądzam nikogo o złe
intencje, ale myślę że powinno się zwracać większą uwagę
na to, jakich metod czy słów używa się w pracy z młodymi
aktorami. Myślę, że dużo ważniejsza powinna być próba
wydobycia ze studentów tego, co jest w nich naturalnie
piękne, prawdziwe, nawet jeśli niedoskonałe, niż wrzucanie ich na siłę w konkretne emploi, lepienie ich według
swoich gustów i wyobrażeń.
Czytając „Dziewczynę z Kamienia”, autobiografię
Izabeli Cywińskiej, natknąłem się na fragment
o twoich narodzinach i na zdanie, że gdyby nie ona,
nie poszłabyś do szkoły aktorskiej.

Moja historia zaczęła się bardzo klasycznie. Jako dziecko w podstawówce chodziłam na zajęcia teatralne, grałam w różnych przedstawieniach. Traktowałam to bardzo poważnie. Grałam na deskach Teatru Żydowskiego
czy Nowego, oczywiście w spektaklach dla dzieci. Ale
dopiero później po przygodzie z „Bożą Podszewką” pani
Izabeli Cywińskiej i po kontakcie z plejadą nazwisk nabrałam ochoty na ten zawód. To była produkcja, w której
grały takie nazwiska, jak Agnieszka Krukówna, Danuta
Stenka, Janusz Michałowski, Andrzej Grabowski, Jolanta Fraszyńska, Anna Dymna i wielu, wielu innych
aktorów. Zaczęłam się im przyglądać, rozmawiać o tym
zawodzie, także z panią Izabelą. To mnie bardzo nakręciło na ten zawód.
Czyli najlepsza szkoła z możliwych, przez
doświadczenie, pracę...

Przed egzaminami wybrałam się do pani Izabeli do domu.
Siedziała w fotelu, a ja recytowałam jej różne wierszyki.
Po czym powiedziała: „Dobra możesz iść, wstydu mi nie
przyniesiesz”. (śmiech)
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WSTYDU MI NIE PRZYNIESIESZ

... J E S T E M M O C N O
P R Z Y W I Ą Z A N A D O S WO J E J
RO D Z I N Y, T R A K T U J Ę
JĄ JA KO O G RO M N Y
DA R , C U D, K T Ó RY M I
S I Ę P R Z Y DA R Z Y Ł .
Izabela Cywińska to także swatka,
która trochę pół żartem, pół serio,
wyreżyserowała ci życie u boku Iwana
Wyrypajewa.

Tak było, poznała mnie z Iwanem na jakimś
festiwalu filmowym.
Czyli jednak taka miłość się zdarza...
Mocna, silna, pełna wspólnej pasji. Coś,
co kiedyś stworzyli Gustaw Holoubek
i Magdalena Zawadzka.

Bardzo często o tym myślę. O tym, że jestem
mocno przywiązana do swojej rodziny, traktuję ją jako ogromny dar, cud, który mi się
przydarzył. Nie jest to uzależnienie, bardziej
silna więź. Czasem pojawia się lęk przez
utratą, staram się nad tym pracować, ale to
bardzo trudne.
Szykujecie wspólnie na jesień spektakl
w Teatrze Polonia. Znowu razem.

Ta przygoda jest o tyle ciekawa, że nie dość,
że Wania napisał tekst i reżyseruje spektakl,
to jeszcze w nim ze mną gra. W dodatku
mówi po polsku. Ogromnym atutem naszej
współpracy jest to, że znaleźliśmy kilka lat
temu wspólny język i na wielu próbach rozumiemy się bez słów. Chociaż nowy spektakl
będzie dla nas jakiś ryzykiem, a czy się opłaci
i sprawdzi dla publiczności Teatru Polonia, to
czas pokaże. Dla mnie to nowe wyzwanie, kolejny krok na mojej teatralnej drodze. Teraz
jest taki czas, że chcę grać na scenie i wiem
też po co na nią wychodzę. Temat, który poruszamy tym razem, jest dla mnie w tej chwili
niebywale aktualny. To temat komunikacji,
umiejętności nawiązania prawdziwego dialogu, kontaktu z drugim człowiekiem.
ENGLISH

YOU WILL NOT EMBARRASS ME
In September, on a prestigious film festival in Toronto, there will be a premiere showing of a Marie
Curie film directed by Marii Noelle. The Noble Prize
winner is played by Karolina Gruszka, who told us

about working on roles, sacrifices and disappointments that are sometimes brought by an acting
profession.

I just came back from a showing of the
newest Pedro Almodovara film and, while
obviously knowing his films’ language, I still
am astonished by how much optimism and
colour there is in these dramas. An approach
to the topic of death, losing loved ones,
does not necessarily have to be given in
pessimistic tones. Why is it that in Poland,
but also for example in Russia, filmmakers
are scared to smile to the viewer even when
telling a story about death?

This is a good question! I think that our problem is still in the fact that we are running
away from the form. We do not know how to
play with cinema, theatre. We create art in
dead seriousness. We do not make films that
are situated in form - we aim to show the viewer a picture that is as close as possible to our
life. But the more we try to achieve the effect
of copying our reality, the more fake and unreal it becomes. I, as a viewer, am distancing
myself from such a film. Poland and Russia
are two very different countries, but we similarly approach what you are talking about.
We are unable to talk about death in a way
which is shown by Almodovar in his films.
This is still a taboo. But this is because we are
full of tensions and complexes.
So what do you pay attention to when you
receive a script?

I try to choose my roles, which means that
I try to exclude scripts that carry some total
depression and get me down. After reading
a script I want to see a light, feel positive energy, even if it is a heavy drama but with an exit
to beauty. Of course it has happened before
that I was mistaken a few times. I read a script
that was not fully agreeing with me but I took
a risk. Today I think that an actor has to fall in
love with the text and understand the director’s vision, so that he can later complement it

on set. During filming there is no more time
for aesthetics or worldview arguments. It is
better to have these conversations earlier
and on their basis make decisions about possible cooperation. Sometimes it is enough
for me to look someone deep in the eye and
I already know that we will understand each
other, and sometimes there are doubts arising and then we discuss them. I have to know
and understand what our story will be. Obviously, there are also such projects as David
Lynch’s film, where until the end I did not really know what will come out of our work on
the set, what are we aiming for, what shape
should it take. We improvised a lot. This was
an interesting adventure, but for me the more
important projects are those, in which I feel
as the director’s partner.
Are the mistakes that you have mentioned
influencing the fact that for a few years
now you only star in theatre under the
wings of your husband, Iwan Wyrypajew?

I do this fully intentionally. It is already eight
years that Wania and I create theatre in different places, both in Poland and Russia. The
most beautiful thing is that I long for even
more. The need for working with other people
I satisfy in films. We really do many projects
apart. But in theatre the important thing for
me is the approach to the viewer, to working
with text, using sources to build characters.
I do not feel such connection with other directors, which does not mean that I do not understand that viewers need various theatres and
there is place for everyone. It was only when
I have met Wania that I have found my place in
theatre. Before I was lost, I did not know what
I wanted, what I was not receiving as an actress.
Even though you got a real chance working
in the National Theatre group right after
your studies.

I was extremely lucky that I got into such
a place and right at the beginning of my path.
Very often some pictures from rehearsals
and shows come back to me, as well as the
fact that I played alongside amazing actors.
Still, after some time I understood that this is
not the theatre that would allow me to understand what I would like to achieve when entering the stage. I did not know why I get on it.
I was doing my role without feeling of contact
with the viewer. I was unable to beat it myself
and no one had such a conversation with me.
You are speaking about the people in
theatre?

In theatre, but also about those from the
times of my studies in the Theatre Academy.
No one spoke with us about the actor-audience relationship.
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It turns out that acting schools, instead of forming
and developing, are blocking future actors.

Finishing acting school I felt that I was not taught any
acting method. Of course I was taught how to work with
my voice, speak poetry, and activate different emotions
and energy reserves.
This is not very much in four years…

It is very little. I think there is a teaching problem in
schools. There is no work with concentration, no teaching of conscious being on stage, organizing the viewers’
attention, leading of theatre. There is no talk about the
need of taking responsibility for what we are saying on
stage, no teaching of text analysis.
Analysing skills seem to be the biggest problem for
young people.

Especially directors. There is a very strong school of text
analysis in Russia. They tire this analysis for four years.
There is no such thing here. Once Iwan had a class in
Poland on the directing department and he was horrified that in theatre schools’ programmes there is no
text analysis. This is why many actors or directors have
problems to correctly deliver the character’s issue to the
audience. This school got very lost.
Has theatre school taken something away from you?

It has toned down my enthusiasm for some time. This is
strange, since after school it should be the opposite. It is
hard to say if it is still the case now and if it is the same
way in all acting schools, but the Theatre Academy in
Warsaw is a place of enormous stress and it seems to me
that this is not helping to open up young people. What
I will say now is sad, but school gave me many complexes. Working with young people is difficult. I am not accusing anyone of bad intentions, but I think that more
attention should be paid to what methods and words
are used while working with young actors. I think that
it is much more important to try to draw out in students
what is naturally beautiful in them, what is real, even if
imperfect, than throwing them into a set emploi, forming them according to some tastes and imaginaries.
While reading “Dziewczyna z Kamienia” (“Girl
Made of Rock”), Izabela Cywińska’s autobiography,
I stumbled upon a fragment about your birth and
a sentence that if it was not for her you would not
have attended acting school.

My story has started very typically. As a child in elementary school I took acting classes, starred in numerous
plays. I was treating it very seriously. I starred on the
stage of the Jewish or New Theatre, of course in children’s plays. But it was only later, after an adventure
with Izabela Cywińska’s “Boża Podszewka” and after
having contact with a galaxy of names that I developed
a dream for this profession. This was a production in
which starred such names as Agnieszka Krukówna, Danuta Stenka, Janusz Michałowski, Andrzej Grabowski,
Jolanta Fraszyńska, Anna Dymna and many, many more
actors. I started observing them, talking about this profession, also with Ms Izabela. This really got me excited
about this way of work.

So the best possible school: through experience, work…

Before examinations I visited Ms Izabela in her house.
She was sitting in a chair and I was reciting different poems for her. She then said: “Ok, you can go, you will not
embarrass me”. (laughs)
Izabela Cywińska is also a matchmaker who has
half-jokingly, half-seriously, directed your life at
Iwan Wyrypajew’s side.

Yes, she introduced me to Iwan at some film festival.

WSTYDU MI NIE PRZYNIESIESZ

So such love exists - strong, powerful, full
of shared passion. Like the one that was
once created by Gustaw Holoubek and
Magdalena Zawadzka.

I think about this very often. About the fact
that I am very attached to my family, I treat it
as a great gift, a miracle that has happened to
me. It is not an addiction, more a strong connection. Sometimes a fear of losing it appears
- I try to work on it but it is very difficult.

You are preparing a show for autumn in
the Polonia Theatre. Together again.

This adventure is very interesting because
Wania has not only written the script and
directs the play but he is also starring in it
with me. And he speaks Polish. A great perk
of our cooperation is that a few years ago we
have found a common language and during
many rehearsals we understand each other
without words. Although the new play will
Więcej na anywhere.pl

be some sort of a risk for us, and time will
show if it pays off and will work for the audience of Polonia Theatre. For me it is a new
challenge, another step on my theatre path.
Now is the time that I want to act on stage
and I also know why I get out on it. The topic that we are currently touching is very
important to me right now. It is the topic of
communication, the ability to develop real
dialogue, contact with another person.
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W CH M U R ACH
KONIEC LATA TRZEBA DOBRZE WYKORZYSTAĆ.
JA RUSZAM NA PÓŁWYSEP HELSKI, DO
JASTARNI. MOŻNA JĄ PRZEŻYĆ CO NAJMNIEJ
NA DWA SPOSOBY. TRADYCYJNIE, Z GOFRAMI
I PARAWANEM, CO NA PEWNO MA SWÓJ
UROK. MOŻNA TEŻ NIEKONWENCJONALNIE
– SKOCZYĆ ZE SPADOCHRONEM.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Jakub Konwent
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ecyzja o skoku to nie dla każdego
oczywista rzecz. Ludzie to naziemne
stworzenia, jedni bardziej, drudzy
mniej. Ale czym byłoby to życie, gdybyśmy
od czasu do czasu nie zrobili czegoś innego?
Tak właśnie myślałam, gdy postanowiłam
„wyjść ze swojej strefy komfortu”, jak mówią life coache. Mogę nawet powiedzieć, że
z niej wyskoczyłam.
Moją „strefą komfortu” był samolot. Całkiem przyjemnie się w nim siedziało, chociaż stres narastał wprost proporcjonalnie
do czasu, który pozostał do skoku. O bezpieczeństwo się nie obawiałam, bardziej
o swój błędnik. W końcu wiedziałam, że
skaczę z najlepszymi. Przed całą przygodą
rozmawiam z Bartoszem „Dragonem” Staśkiewiczem, jednym z dwóch założycieli strefy Sky Camp. To wielokrotny mistrz Polski
w skokach spadochronowych, pionier szkoleń AFF w Polsce i tandem pilot.
– Szkoła spadochronowa istnieje od
2001 roku. Strefę zrzutu uruchomiliśmy
dziesięć lat później – mówi.

Półwysep Helski to wyjątkowe miejsce.
Pytam, jak to się stało, że postanowili tu organizować skoki.
– Już wcześniej odbywały się tu loty widokowe. Pomyśleliśmy, dlaczego by nie dołożyć do tego skoków spadochronowych?
Początki niosły ze sobą wiele niewiadomych, począwszy od zorganizowania przestrzeni powietrznej, poprzez fakt, że na Półwyspie wieje silny wiatr. W końcu to miejsce
to mekka dla kite- i windsurferów. Mieliśmy
parę wątpliwości, ale pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę.
Rzeczywiście, widoki są niesamowite.
Jednym z najbardziej rozsławionych stref
zrzutu na świecie jest ta na Wyspach Palmowych w Dubaju. Tyle że słynna palma
została usypana przez człowieka. A nasz
Półwysep Helski stworzył wiatr.
– Mówili mi o tym goście z zagranicy.
Skoki na Półwyspie Helskim są bardziej
ekscytujące, bo krajobraz u nas jest naturalny. Mam za sobą kilkaset skoków w tym
miejscu i za każdym razem, gdy otwieram

spadochron na trzech tysiącach metrów,
mówię: „Wow!” – opowiada Dragon.
A zagranicznych skoczków w Jastarni
nie brakuje. Co roku Sky Camp organizuje
tu Baltic Boogie, imprezę dla profesjonalistów z całego świata. Obserwowanie ich
z dołu robi niezłe wrażenie.
– Kiedy zaczęła się twoja przygoda z tym
sportem?
– Jakieś dziewięć tysięcy skoków temu
– śmieje się Dragon. – W 1993 roku wykonałem swój pierwszy skok. Było to rok po

200 KM/H W CHMURACH

mistrzostwach Polski w akrobacjach szybowcowych
w mojej rodzinnej Zielonej Górze, kiedy to pomyślałem,
że chcę zostać pilotem. Szef szkolenia powiedział mi:
„Co będziesz latał na szybowcach. Zacznij skakać, to
jest dopiero adrenalina!”. I rozpocząłem szkolenie w tym
kierunku. Myślałem, że zrobię podstawowy kurs i na tym
koniec, ale niestety, to jest sport, który silnie uzależnia.
Zaczął skakać zawodowo, dostał się do kadry narodowej. Był pośród pierwszych instruktorów w Polsce,
którzy zrobili uprawnienia do skoków w tandemie (z pasażerami) i AFF, czyli skoków ze studentami – nie „na
linę”, ze spadochronem o okrągłej czaszy, który otwiera

M Y Ś L A Ł E M , Ż E Z RO B I Ę
P O D S TAWOW Y K U R S
I N A T Y M KO N I E C ,
A L E N I E S T E T Y, T O
J E S T S P O R T, K T Ó RY
SILN IE UZA LEŻ N I A.
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Z AW S Z E M ÓW I Ę
S KO C Z KO M , Ż E B Y
T R A K T OWA L I
PA S A Ż E R A TA K ,
JA K B Y T O O N I
W Y KO N Y WA L I
S KO K P I E RW S Z Y
R A Z W Ż YC I U .
K A Ż DY M A
JA K I E Ś O B AW Y.
się zaraz po wyskoczeniu z samolotu, a przy pomocy
swobodnego opadania z czterech tysięcy metrów przy
asekuracji instruktora i ze spadochronem w kształcie
prostokąta. AFF to dziś standard w świecie skoków
spadochronowych, metoda nauczania o wiele bardziej
efektywna i bezpieczna.
Ale pierwsze, a często jedyne podniebne doświadczenie przechodzimy zazwyczaj jako pasażer w skoku
tandemowym.
– Zawsze mówię skoczkom, żeby traktowali pasażera tak, jakby to oni wykonywali skok pierwszy raz
w życiu. Każdy ma jakieś obawy. Nawet ci, którzy przychodzą tu całkowicie zdecydowani. Zadaniem tandem
pilota jest to zdiagnozować. Poza tym zrobić szkolenie,
które dużo wyjaśnia.
W tandemie sprzęt i procedury są bezpieczniejsze
niż w skoku indywidualnym.
– Zawsze powtarzam klientom, że od skoku bardziej
niebezpieczny jest dojazd na lotnisko. – mówi Dragon. –
Skacze z nami całe spektrum społeczeństwa. Moja najmłodsza pasażerka miała sześć lat, najstarsza – osiemdziesiąt sześć.
Ludzie skaczą w tandemie z różnych okazji. Zamiast
podróży poślubnej, bo przekroczyli czterdziestkę, bo dostali prezent-niespodziankę. Pytam, jak było. Wszyscy,
oszołomieni, mówią, że super. To wsiadam do samolotu.
– Wielu ludzi mówi na to sport ekstremalny. Ja wolę
określenie „przestrzenny”. – krzyczy mi do ucha Dragon, gdy wznosimy się na wysokość 4 km.
Kamerzysta Grzegorz gestykuluje mi przed oczami
jak mim. Mam pokazać kciukiem, że jest dobrze i pomachać. Z kamerką, z której strzela foty, wygląda jak
ekstremalny Harpo Marx. Nie wiem, kiedy, mój tandem
pilot przeszedł ze mną do drzwi. Dobrze, że jest ode
mnie większy. Wyskakujemy z czterech tysięcy metrów. Spadanie trwa minutę. Jest szybko, 200 km na
godzinę. Chmura jest zimna i mokra. Gdzieś tam w tej
bieli miga mi Grzegorz-kamerzysta. Niezły będzie film.
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Wydostajemy się z chmurzyska. Spadochron otwiera
się łagodniej niż myślałam. Odtąd można już tylko cieszyć się lotem.
Przejażdżka kończy się miękkim lądowaniem. Cała?
Cała. Nie dopadła mnie choroba lokomocyjna? Nie dopadła. Mimo tego, że bałam się niemożebnie, wiem, że
niedługo znowu skoczę, żeby już naprawdę cieszyć się
spadaniem. Dragon mówił, że to uzależnia. To działa
nawet na „normalsów” takich jak ja, dla których wystarczający poziom adrenaliny pojawia się po przejeździe
tramwajem bez biletu. Cóż, może nie jestem jeszcze
uzależniona, ale chcę jeszcze raz.
A co, jeśli pasażerowi w tandemie tak się spodoba, że
zechce wejść w świat skoków głębiej?
– Banalna rzecz. Wystarczy przyjść na kurs i tyle.
Przechodzisz szkolenie teoretyczne, potem, jeśli warunki pogodowe pozwalają, jeszcze w ten sam weekend
są pierwsze skoki.
Jest jeszcze jeden przyziemny powód, dla którego
przygodę ze spadochronem lepiej zaliczyć w Jastarni.
Po wylądowaniu można pójść na gofra.

T O D Z I A Ł A N AW E T N A
„ N O R M A L S ÓW ” TA K I C H
JA K JA , D L A K T Ó RYC H
W Y S TA RC Z A JĄC Y P O Z I O M
A D R E N A L I N Y P O JAW I A
SI Ę PO PR ZEJ EŹDZI E
T R A M WA J E M B E Z B I L E T U .
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200 KM/H IN THE CLOUDS
The end of the summer has to be used well. I set off for the
Hel Peninsula, to Jastarnia. It can be experienced in at least
two ways. Traditionally, with waffles and a towel, this is surely
charming. It can also be done unconventionally – you can go
parachute jumping.

A decision to jump is not obvious to everyone. People
are land creatures – some more, others less. But what
would this life be if we were not to do something different from time to time? This is what I was thinking when
I decided to “get out of my comfort zone” as coaches
say. I can even say that I have jumped out of it.
My “comfort zone” was the airplane. It was pretty
nice to sit in, although the stress was growing proportionally to the time left before the jump. I was not worried about my safety, more about my bony labyrinth.
After all, I knew that I am jumping with the best. Before
this whole adventure I speak with Bartosz “Dragon”
Staśkiewicz, one of the two founders of the Sky Camp
drop zone. He is a multiple time champion of Poland in
parachute jumping, a pioneer of AFF trainings in Poland
and a tandem pilot.
– The parachuting school exists since 2001. A drop
zone was launched ten years later – he says.
Hel Peninsula is a unique place. I ask how did it happen that they have decided to organize jumps right here.
– Earlier there were sightseeing flights taking place
here. We thought: why not add parachute jumps to it?
The beginnings carried many unknowns, starting from
the organization of the air space, through the fact that
there are strong winds on the Peninsula. After all, this
place is a Mecca for kite- and windsurfers. We had a few
doubts, but the idea turned out to be a great hit.
Without doubt, the views are breath-taking. One of
the most world renowned drop zones in the world is the
one on Palm Island in Dubai. But the famous palm was
created by people. And our Hel Peninsula was created
by the wind.
– Guests from abroad told me that jumps on the
Hel Peninsula are more exciting because the landscape here is more natural. I've done a few hundreds
of jumps in this place and every time when I open the
parachute on three thousand meters I say “wow!” –
Dragon tells me.
And there are plenty of foreign jumpers in Jastarnia.
Every year Sky Camp organizes the Baltic Boogie here,
an event for professionals from around the world. Observed from the ground they are quite impressive.
– When did your adventure with this sport begin?
– Around nine thousand jumps ago – laughs Dragon. – I did my first jump in 1993. It was a year after the
Polish championships in glider acrobatics took place in
my home town, Zielona Góra, when I thought to myself
that I want to become a pilot. The main instructor on
the course said to me: “Why stop at gliders? Start jumping, this is real adrenaline!”. And I have started training
in this direction. I thought that I would complete the basic course and that would be it, but, unfortunately, it is
a heavily addictive sport.

ZDJĘCIE: GRZEGORZ CIESIELSKI
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He started to jump professionally; he got
into the national league. He was one of the
first instructors in Poland who got licenced
to jump in tandem and AFF – jumping with
students, not “on the line” with a parachute
with a round form, which opens right after
jumping out of a plane; but through the
help of free fall from four thousand meters
with the inspector insuring their safety
and a rectangular parachute. Today AFF
is a standard form of parachute jumping
teaching, much more safe and effective.
But our first and often only sky experience we undergo is the one as a passenger
in a tandem jump.
– I always tell jumpers to treat the passenger as if it was them who are doing their
first jump. Everyone gets scared. Even
those, who come here fully sure. It is the
tandem pilot’s job to diagnose that, as well
as to run a training that explains a lot.
In tandem the equipment and procedures are safer than in an individual jump.
– I always tell the clients that the trip
to the airport is more dangerous than the
jump itself – says Dragon. – The whole

spectrum of society jumps with us. My
youngest passenger was six years old, the
oldest – eighty six.
People jump in tandem on different occasions. Instead of a honeymoon, because
they have crossed forty, because they received a surprise-gift… I ask how it was.
They all, stunned, say that it was awesome.
So I get on the plane.
– Many people say that this is an extreme sport. I prefer the word “spacious”
– Dragon yells into my ear when we rise up
to 4km.
The cameraman Grzegorz is signing in
front of my face as if he was a mime. I am
to show with my thumb that everything
is okay and wave. Snapping away on his
camera he looks like an extreme Harpo
Marx. I don't know when my tandem pilot
walks with me to the door. Good thing that
he is bigger than me. We jump out on four
thousand meters. The fall takes a minute.
It is fast, 200km/h. The cloud is cold and
wet. Somewhere in this white mist I catch
a glance of Grzegorz, the cameraman. It
will be a good film. We break through the
Więcej na anywhere.pl

cloud. The parachute opens more delicately than I have anticipated. From now
on I can simply enjoy the flight.
The trip ends in a soft landing. Is that
everything? Yes it is. Did I get sick? No,
I didn't. Even though I was scared senseless I know that I will jump again soon
to really enjoy the fall. Dragon said that
this was addictive. It works even on the
“normal ones” like me, for whom a high
enough level of adrenaline is the one that
is felt when riding a tram without a ticket.
Well, I might not be addicted, but I want to
go again.
And what if the passenger in tandem
likes it so much that he wants to go deeper
into the world of jumps?
– Trivial thing. One course is all
that is needed. You go through a theory
course and later, if weather permits, the
first jumps take place during the same
weekend.
There is one more earthly reason why it
is a good idea to begin your adventure with
parachutes in Jastarnia. After landing you
can grab a waffle.
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NOWA ODS ŁONA
QUADRILLE SPA
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Sylwia Makris
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ową filozofię Quadrille SPA wyznacza synergia metod oraz równowaga
pomiędzy czasami przeszłym i przyszłym, światem rzeczywistym i marzeniami,
realnością i magią, technologią estetyczną
i naturą, biernym poprawianiem urody i mobilizacją skóry do działania, świadomością
i nieświadomością, dbałością o ciało i duszę,
jedną i drugą stroną lustra.
Zabiegi w Quadrille SPA podzielone są na
dwa podstawowe filary: zabiegi na twarz i zabiegi na ciało. Za każdym razem skomponowane są one według 4 kroków. Pierwsze trzy
to oczyszczanie, równowaga, odmładzanie
i modelowanie. Czwarty krok to odkrywanie, czyli twoja inspiracja do działania dzięki możliwości skorzystania z kompletnych
programów, doradztwa w zakresie kontynuacji pielęgnacji w domu czy też inspiracji
do ćwiczeń i zdrowszej diety, tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Inspiracja to krok,
w którym Quadrille SPA angażuje ciebie.
Nowe programy w Quadrille SPA zaprojektowane są na osiągnięcie jak najkorzystniejszego efektu w jak najkrótszym czasie
oraz wypracowania trwałych rezultatów.
Technologia oraz osiągnięcia współczesnej
nauki są tu wykorzystywane po to, aby dotrzeć do źródeł danego problemu i wyeliminować jego przyczyny, bez odwoływania się
do metod inwazyjnych.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:
BODY CONTOUR EXPRESS
Body Contour Express to synergia metod
– drenażu limfatycznego, wyjątkowego masażu modelującego Med Contour (czyli potęgi ultradźwiękowej kawitacji do rozbija-

nia i upłynniania komórek tłuszczowych)
oraz mocy składników aktywnych zabiegu
Body Strategist. Już po pierwszym zabiegu widzimy zdecydowany efekt ujędrnienia, wygładzenia skóry i wymodelowania
sylwetki (ten ostatni mierzalny centymetrem). To propozycja dla tych osób, które
chcą przyjemnie spędzić czas w SPA i wykorzystać go maksymalnie i efektywnie
dla swojej figury.

W SKŁAD PROGRAMU
WCHODZĄ:
1 x drenaż limfatyczny, 1 x zabieg Med Contour na jedną partię ciała: brzuch + boczki/
uda zewnętrzne/wewnętrzne/pośladki, 1 x
zabieg Body Strategist [comfort zone] dopasowany indywidualnie do sylwetki. Koszt
programu: 1000 zł.
Quadrille SPA to jedyna strefa w Quadrille, gdzie się nie czaruje. To świat stworzony
dla Alicji jako kraina świadomych i indywidualnych wyborów oraz twardych efektów.
Czasu nie oszukasz, ale możesz go dobrze
wykorzystać dla wypracowania trwałych
i skutecznych efektów, niezależnie, czy w danym momencie zależy ci na oczyszczeniu,
odmłodzeniu, czy po prostu odpoczynku.
Wybierz coś dla siebie i sprawdź co jest po
drugiej stronie lustra…
ENGLISH

NEW UNVEILING OF THE
QUADRILLE SPA

The new philosophy of the Quadrille SPA is
defined by method synergy as well as balance between the past and the future, the

spa

real and fictional worlds, reality and magic,
aesthetic technology and nature, refined
beauty correction and mobilizing skin to
work, awareness and unawareness, care for
the body and the soul, this and the other side
of the mirror.
Treatments in the Quadrille SPA are divided into two basic pillars: treatments for
the face and treatments for the body. Each
time they are composed of four steps. The
first three are cleansing, balance, rejuvenation and modelling. The fourth step is
discovery, meaning your inspiration to take
action thanks to the possibility of taking advantage of the complete programmes, consulting in the sphere of continued care at
home or motivation for exercise and healthier diet, helping to achieve the best effects.
Inspiration is the step, in which Quadrille
SPA is engaging you.
The new Quadrille SPA programmes
are designed to bring the most beneficial
effects in the shortest amount of time and
give lasting results. Technology and modern science achievements are used here to
find the source of the problem and eliminate its causes, without reaching for invasive methods.

MODEL PROGRAMME:
BODY CONTOUR EXPRESS
Body Contour Express is a synergy of methods – lymphatic drainage, unique modelling
massage Med Contour (the power of ultrasound cavitation to break and liquidise fat
cells) and the strength of active ingredients
of the Body Strategist treatments. After the
first treatment we can already see the firming effects, smoothness of skin and modelling of the silhouette (the last one can be
measured in centimetres). This is an offer
for those, who want to relax in the SPA and
spend that time with the maximum effect
for their bodies.

THE PROGRAMME INCLUDES:
1 x lymphatic drainage, 1 x Med Contour
treatment for one body part: tummy + hips/
outside/inside thighs/bum, 1 x Body Strategist [comfort zone] treatment individually
fitted to your body. Cost of the programme:
1000zł.
Quadrille SPA is the only zone in the Quadrille where there are no tricks. It is a world
created for Alice as a space of informed and
individual choices, and lasting effects. You
cannot cheat time, but you can use it well to
develop lasting and fruitful effects, regardless if at the moment you prefer cleansing,
rejuvenation, or simply relaxation. Pick
something out for yourself and see what is
on the other side of the mirror.
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GDAŃSK

GDAŃSKIE
MINIATURY –
GDAŃSK Z INNEJ
STRONY

PRZESZEDŁEŚ JUŻ ULICĄ DŁUGI TARG, SFOTOGRAFOWAŁEŚ FONTANNĘ NEPTUNA I DWÓR ARTUSA, OBEJRZAŁEŚ
BAZYLIKĘ MARIACKĄ, ZAJRZAŁEŚ TEŻ NA DŁUGIE POBRZEŻE, ŻEBY PRZYJRZEĆ SIĘ S ŁYNNEMU ŻURAWIOWI,
A NA KOŃCU POPATRZYŁEŚ NA STOCZNIOWE DŹWIGI? TO TERAZ DOPIERO ZACZNIE SIĘ ZWIEDZANIE.
TEKST Jakub Milszewski

P

ZDJĘCIE Mat. Prasowe

oznawanie Gdańska od innej strony
niż ta, która pokazana jest na każdej
pocztówce, najlepiej zacząć od wizyty
na stronie gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.
Dowiesz się tam między innymi, że Gdańskie
Miniatury to projekt edukacyjny, który trwa
już 7 lat. Pierwotnie kierowany był do uczniów,
ale z biegiem czasu wyszedł poza ramy i można go już użyć jako oryginalnego przewodnika
po Gdańsku. Ale nie tym Gdańsku, który zna
każdy, a tym, którego często nie znają nawet
sami mieszkańcy.
Gdańskie Miniatury zostały podzielone
na semestry – każdy z nich to inny temat
i Gdańsk widziany z innej perspektywy. Aby
wziąć udział w projekcie wystarczy zarejestrować się on-line i odpowiedzieć na pytania konkursowe dotyczące tras z każdego miesiąca.
Trasy można pokonywać samemu lub podczas
spacerów z przewodniczką Ewą Czerwińską

i Ewą Kowalską, autorką bloga turystycznego
iBedeker. Po każdym semestrze najbardziej
aktywni uczestnicy otrzymują nagrody – bilety do instytucji kulturalnych.
Przygotowywane opisy i mapki tras można
jednak wykorzystać także po to, by po prostu
zobaczyć Gdańsk takim, jakim trudno go poznać podczas innych wycieczek. Dzięki temu
wszystkiemu zapoznasz się z miastem w nieoczywisty sposób. Możesz już zatem przebierać w tematach i trasach. W archiwum gry
miejskiej znajdziesz informacje m.in. o gdańskich kościołach, synagogach i szpitalach, o bitwach, jakie miały tutaj miejsce, o mieszance
kulturowej Gdańska, a także jego dzielnicach,
legendach i wielkich kobietach. Wystarczy,
że wejdziesz na stronę Miniatur i pobierzesz
materiały dotyczące wybranego tematu. Najnowszy cykl traktuje o stylach architektonicznych, których ślady można znaleźć w mieście.

G D A Ń S K I E M I N I AT U R Y – G D A Ń S K Z I N N E J S T R O N Y

N A J N OW S Z Y C Y K L T R A K T U J E
O S T Y L AC H A RC H I T E K T O N I C Z N YC H ,
K T Ó RYC H Ś L A DY M O Ż N A
ZNALEŹĆ W MIEŚCIE.
Tym razem trasa wiedzie po Głównym Mieście. Możesz
obejrzeć i przeczytać między innymi o modernistycznych
i socrealistycznych budynkach – niektóre z nich są charakterystycznymi dla Gdańska punktami (jak choćby wieżowiec Zieleniak), podczas gdy inne popadają w zapomnienie
(jak na przykład Dom Technika).
Przyłączamy się zatem do najnowszej propozycji Gdańskich Miniatur. Sprawdź, jakich punktów warto szukać
podczas spaceru po Głównym Mieście, a po więcej informacji zaglądaj na gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.
ENGLISH

GDANSK MINIATURES – DIFFERENT SIDE OF
GDANSK
You walked down the Long Market, photographed the Neptune’s
Fountain and Artus Court, checked out the St. Mary’s Church,
ventured down to the Długie Pobrzeże to see the famous Crane
and you have also seen the shipyard’s lifts? Well then, now
sightseeing can begin.

It is best to begin your trip to see Gdansk from a different
perspective, than which is shown on every postcard, from
visiting the website gdanskieminatury.ikm.gda.pl. There
you will find out, amongst other information, that Gdansk
Miniatures is an educational project, which was started seven years ago. Originally aimed at students, with time it has
escaped these frames and now it can be used as an original
tour guide of Gdansk. Not the Gdansk known to everyone,
but the one, which is often unknown even to its citizens.

Gdansk Miniatures were divided into semesters –
each one is a different topic and Gdansk seen from a different perspective. To take part in the project you simply
need to register online and answer the competition questions about the routes from each month. Routes can
be explored individually or during walks with a guide
– Ewa Czerwińska and Ewa Kowalska, author of the
touristic blog iBedeker. After each semester the most
active participants receive a prize – tickets to cultural
institutions.
Readymade descriptions and route maps can be
also used simply to see Gdansk in a way that is hard to
do during different trips. Thanks to all that, you will
familiarize yourself with the city in an unobvious way.
You can start choosing from different themes and routes. In the archives of the city game you will find information about Gdansk churches, synagogues and hospitals, about the fights that took place here, about the
cultural mix of Gdansk, as well as about its neighbourhoods, legends and great women. You simply have
to visit the website of the Miniatures and download the
resources about the chosen topic. The newest cycle tells us about the architectural styles, which trails can be
found in the city. This time the route leads us through
the Main City. For example, you can see and read about modern and social realist buildings – some of them
are characteristic points of Gdansk (as the Zieleniak
skyscraper), whereas others are becoming forgotten
(for example the Dom Technika).
This is why we are cooperating with the newest proposition of Gdansk Miniatures. Check, which points are worth
looking for during a walk down the Main City and for more
information be sure to visit gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.
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HOTEL MONOPOL
(AKTUALNIE SCANDIC)
Rozglądaj się uważnie już od pierwszych chwil w Gdańsku. Wart uwagi jest oczywiście sam budynek dworca
kolejowego ze wspaniałą wieżą zegarową, ale po drugiej
stronie ulicy ukryty jest hotel Scandic, który wcześniej
był Hotelem Monopol oraz Holiday Inn. Budynek powstał w 1949 roku. Choć po serii modernizacji obiekt
wygląda nieco inaczej, niż pierwotnie, to wciąż warto

zwrócić na niego uwagę. To pierwszy punkt na modernistyczno-socrealistycznej trasie wycieczki.

ZIELENIAK
Kiedy już wyjdziesz z dworca i zapoznasz się ze Scandikiem, rozejrzyj się uważnie. Nie przegapisz Zieleniaka,
gwarantuję ci. Co więcej, od razu będziesz wiedział, że
to akurat ten obiekt. Każdy z mieszkańców Gdańska,
a nawet Trójmiasta, wie, czym jest Zieleniak. Ulokowany
jakby na granicy między Głównym Miastem, a terenami

zero

ka

G D A Ń S K I E M I N I AT U R Y – G D A Ń S K Z I N N E J S T R O N Y

Nie chcesz przecież przegapić gmachu Teatru Wybrzeże, prawda? Powstał on w drugiej połowie lat 60-tych według projektu
Lecha Kadłubowskiego, jednego z najbardziej dla Gdańska zasłużonych architektów
powojennych. Modernistyczny budynek
wzniesiono w dużej mierze z tradycyjnych
materiałów, które miały podkreślać powagę miejsca. Warto wstąpić, nie tylko na
spektakl (ale na spektakl tym bardziej).

POCZTA
Historycznych serc Gdańsk ma co najmniej kilka. Ulica Długa, przechodząca
w Długi Targ, jest jednym z nich. Przy niej
stoi socrealistyczny gmach poczty. Obecny budynek to już czwarta poczta w tym
samym miejscu. Powstał w latach 50-tych,
po tym, jak władze uznały, że poprzedni
gmach (w dużej mierze zniszczony w wyniku działań wojennych) za bardzo kojarzy
się z obecnością Niemców w mieście. Wewnątrz zachowano jednak fragment XIX-wiecznej klatki schodowej.

DOM TECHNIKA, CZYLI
SIEDZIBA NOT
Naczelna Organizacja Techniczna pobudowała w latach 60-tych swoją siedzibę
w zasadzie obok zabytkowej, wciąż wtedy
odbudowywanej po wojnie, części miasta.
Choć budynek został nieco przytłoczony
przez okazałą zabudowę dookoła, wciąż
warto rzucić na niego okiem. A jeszcze lepiej zajrzeć do środka, bo w wystroju maczali palce cenieni artyści tamtych czasów:
Józef Konieczny, Janina Palińska, Jerzy Zabłocki i Andrzej Trzaska. Gdzie szukać ich
dzieł? Tego dowiesz się z opisu na gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.
ENGLISH

GDANSK MINIATURES THROUGHOUT
GDANSK MODERNISM AND SOCIALIST
REALISM.

MONOPOL HOTEL
(CURRENTLY SCANDIC)
stoczniowymi wieżowiec powstał w drugiej
połowie lat 60-tych, a budowany był... od
góry. Dlaczego? Jak to możliwe? Dowiesz się
z opisu na stronie Gdańskich Miniatur.

TEATR WYBRZEŻE
Bądź uważny cały czas! Zanim przejdziesz
przez Złotą Bramę i znajdziesz się na Drodze Królewskiej (czyli ul. Długiej i Długim
Targu), rozejrzyj się po Targu Węglowym.

Look around carefully from your first
moments in Gdansk. Worth noticing is of
course the Main Station building itself,
with its amazing clock tower, but on the
other side of the road there is hidden the
Scandic hotel, which used to be Hotel Monopol and Holiday Inn. The building was
created in 1949. Even though after a series
of modernisation it looks a bit different
than it did originally, it is still worth noticing. This is the first point of the modern social realist route.

ZIELENIAK
When you leave the train station and familiarize yourself with Scandic, look around.
You will not miss Zieleniak, I can guarantee
that. Furthermore, you will instantly know,
which object it is. Every citizen of Gdansk,
and even Tricity, knows what Zieleniak is.
Located on the border of the main city and
the shipyard terrains this skyscraper was
created in the 60s and it was built… from
the top. Why? How is that possible? You
will find out from the Gdansk Miniatures’
website.

WYBRZEŻE THEATRE
Stay concentrated! Before you walk through
the Golden Gate and find yourself on the
Kings’ Road (meaning Długa Street and
Long Market) take a look at the Targ Węglowy Square. You do not want to miss the
Wybrzeże Theatre, right? It was created in
the second half of the 60s, in accordance
with the design by Lech Kadłubowski, one
of the Gdansk’s most distinguished architects of the post war period. This modern
building was built in great part with traditional materials, which were to underline
the dignity of the place. It is worth visiting,
not only to see a show (but especially to see
a show).

POST OFFICE
There are at least few historic hearts of
Gdansk. Długa Street, changing into the
Long Market, is one of them. Alongside
it there is the social realist building of
the Post Office. The current building is
a fourth post office on this spot. It was
built in the 50s, after the authorities have
decided that the old building (in a large
part ruined because of war actions) carries too much association with the presence of Germans in the city. Inside a fragment of the XIX Century staircase has
been kept.

DOM TECHNIKA, THE NOT
HEADQUARTERS
Polish Federation of Engineering Association has built their headquarters in the 60s
right by the historic (back then still being
rebuilt) part of the city. Even though the
building is being a bit outshined by the monumental buildings surrounding it, it is still
worth seeing. And an even better idea is to
have a look inside, since the internal design
was done by the renowned artists of those
times: Józef Konieczny, Janina Palińska,
Jerz Zabłocki and Andrzej Trzaska. Where
to look for their works? This you can find
out on gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.
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Cygana”. Często portretuje swoich przyjaciół,
którzy urządzają dla niego przyjęcia, nazywane przez artystę orgiami. Za te prace nie pobiera opłat. Większość swoich dzieł skrzętnie
podpisuje ilościami używek zażytymi przed
tworzeniem. Podchodzi do tego nad wyraz
uczciwie, bo oprócz narkotyków odnotowuje herbatę, kawę, papierosy i „pyfko”.

WITKACY W SIERMIĘŻNYM
PRL-U

Z ZAKOPANEGO
DO SŁUPSKA
CHOĆ SAM WITKACY W SŁUPSKU NIGDY NIE BYŁ, TO NAJWIĘKSZA
KOLEKCJA JEGO DZIEŁ ZNAJDUJE SIĘ WŁAŚNIE W TAMTEJSZYM ZAMKU
KSIĄŻĄT POMORSKICH. WRACAJĄC Z POMORSKICH WOJAŻY WARTO
TAM ZAJRZEĆ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ, ŻE SZTUKA NIE ZNA GRANIC.
TEKST Sylwia Gutowska

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

o co odwiedzać Słupsk? Nie leży przecież nad samym morzem, jak pobliska Ustka. Ale zboczyć z trasy trzeba
dla tutejszej gwiazdy, skandalisty i prowokatora. Jest nim Witkacy, wielki nieobecny
tego miasta.

BON VIVANT Z ZAKOPANEGO
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się
w 1885 roku Warszawie jako syn Stanisława
Witkiewicza, malarza, pisarza i architekta,
twórcy stylu zakopiańskiego. Staś nie uczęszcza do szkoły, pobiera nauki w domu, co na
pewno ma wpływ na jego późniejszy, nieprzeciętny rozwój indywidualizmu. Ojciec nie
chce, by syn poszedł w jego ślady. Pomimo zakazów Stanisław Ignacy, pseudonim Witkacy,
idzie na malarstwo na krakowską ASP. Wiele
podróżuje, między innymi do Paryża i Wiednia, gdzie poznaje współczesną sztukę awangardową. Przenosi ją na rodzimy grunt, do
Zakopanego, gdzie po I wojnie światowej wraz

z wybitnymi artystami dwudziestolecia międzywojennego współtworzy ruch formistów.
Od tworzenia bardziej pociąga go teoretyczne
podejście. Ustanawia Teorię Czystej Formy –
sztuki, która powoduje przeżycie metafizyczne. Jest krytykiem i filozofem kultury. Jego
wizje przepełnia katastrofizm.
W 1925 roku Witkacy postanawia zerwać
ze sztuką i zakłada „Firmę Portretową S.I.
Witkiewicz”. To cyniczne zagranie ma być
sposobem na mieszczański snobizm, objawiający się w zamawianych na potęgę portretach. Aby nie było wątpliwości, jaka cena
przysługuje za „usługę”, tworzy „Regulamin”,
w którym dzieli portrety na typy – A, B, C, D
i E. Jedynym, który nie podlega cenie, jest
typ C, który artysta wyjątkowo zalicza do
Czystej Formy. Produkcja portretów w pewnym momencie staje się dla niego głównym
źródłem utrzymania. Każdy przedstawiciel
inteligencji uważa za coś w dobrym tonie, aby
będąc w Tatrach, odwiedzić „zakopiańskiego

Jest rok 1965. W Polsce Ludowej panuje sztuka użytkowa. Ale nie taka, jaką z cynizmem
uprawiał twórca Czystej Formy. Owszem,
w minionym ustroju dostrzeżono już wartość artystyczną witkacowskiego dramatu,
ale jego twórczość plastyczną nadal spowijają mroki. W tych realiach Witkacy trafia
do Słupska. Inicjatorem zakupu obrazów
Witkacego był Janusz Przewoźny, ówczesny
dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego. Ten
wybitny historyk sztuki nie ugiął się pod naporem polityki kulturalnej PRL, która takich
wywrotowców jak Witkacy nakazywała omijać szerokim łukiem, i 110 dzieł, odrzuconych
wcześniej przez muzea w Warszawie i Gdańsku, stało się własnością słupskiej instytucji.
Ich poprzednim właścicielem był mieszkający w Lęborku Michał Białynicki-Byrula, syn
jednego z najbliższych zakopiańskich przyjaciół artysty, lekarza, Teodora Białynickiego-Byruli. Tego samego, pod którego okiem
Witkacy eksperymentował z peyotlem.

WITKACY FOREVER
Po pierwotnym zakupie muzeum wzbogaciło
się o kolejne prace artysty, wykupując je od innych zakopiańskich przyjaciół. Dzisiejsza kolekcja liczy 253 dzieła. Wśród nich są głównie
portrety z lat 1925-39, ale też pejzaże i kompozycje. To największa kolekcja dzieł Witkacego
na świecie. Udostępnianych jest średnio 120
z nich – ekspozycja przechodzi stałe przetasowania. Muzeum działa prężnie nad popularyzacją twórczości Witkacego. Odbywają się
tam m.in. lekcje dla dzieci. Miasto korzysta
ze splendoru, jaki przydał mu zakopiański
ekscentryk i wychwala go na plakatach, muralach, tabliczkach, a także koszulkach i torbach z nadrukami. I dobrze, bo im więcej dowie się, co skrywa Słupsk, tym lepiej. Po to, by
okazało się, że Witkacy ten jeden raz nie miał
racji, mówiąc:
Nie zabrną me twory popod żadne strzechy,
bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech
nie będzie.
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy,
i tylko świństwo równomiernie rozpełźnie
się wszędzie.
(Witkacy. Wiersze i rysunki, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1977).

Z Z AKOPANEGO DO S ŁUPSK A
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FROM ZAKOPANE TO SŁUPSK
Although Witkacy never went to Słupsk, the biggest collection of
his works is housed there, in the Castle of the Pomeranian Dukes.
Coming back from a trip across Pomerania, visit the exhibition to
see that the art has no boundaries.

Why is Słupsk worth visiting? It isn't located by the sea, as
opposed to Ustka nearby. Yet, its star, a troublemaker and
provoker, is definitely worth your while. It's Witkacy – the
great absent of the city.

A BON VIVANT FROM ZAKOPANE
Stanisław Ignacy Witkiewicz was born in 1885 in Warsaw.
He was a son of Stanisław Witkiewicz, a painter, writer and
architect who created the Zakopane Style. Staś didn't go
to school, he was home‑schooled, which definitely influenced the outstanding development of his individualism.
His father didn't want Staś to follow in his footsteps – still,
despite his objections, Stanisław Ignacy, aka Witkacy,
goes to Academy of Fine Arts in Cracow to study painting.
He travels a lot; for example, he goes to Paris and Vienna,
where he comes across the contemporary avant‑garde
art. He brings it to his motherland, to Zakopane, where,
after the First World War, together with outstanding artists of the interwar period, he creates the movement of
‘formist’ artists. He is more interested in theory than in
creating. He develops the Theory of Pure Form – a kind
of art that evokes metaphysical experience. He is a critic
and a philosopher of literature. In his visions, a theory of
catastrophism prevails.
In 1925, Witkacy decides to break with art and sets up
a portrait company ‘Firma Portretowa S. I. Witkiewicz’.
This cynical move is a response to the snobbery of the
middle-class, manifesting itself in huge amounts of portraits ordered. To make the price of the ‘service’ clear, he
draws up ‘Regulations’ in which he divides portraits into
five types – A, B, C, D and E. The only one that isn’t subject
to price arrangements is the C type which he categorises
as ‘Pure Form’. At some point, the production of portraits
becomes his main source of income. All members of the
intelligentsia find it proper to visit ‘the Gypsy from Zakopane’ when they’re in the Tatras. Witkacy often paints portraits of his friends, who throw parties (that he calls orgies)
for him. He doesn't charge for these works. The artist signs
his works with the amount of stimulants taken before working. He is honest to a fault, as apart from drugs, he also
includes tea, coffee, cigarettes and 'pyfko' (beer).

the cultural policy of PRL which demanded that such
subversives as Witkacy be avoided, and the museum in
Słupsk acquired 110 works, which had been rejected by
museums in Warsaw and Gdańsk. Their former owner
was Michał Białynicki-Byrula from Lębork, a son of one
of Witkacy's closest friends from Zakopane – Teodor
Białynicki-Byrula, a doctor, under whose supervision
Witkacy experimented with peyotl.

WITKACY FOREVER
After the first purchase, the museum bought other works
by Witkacy from other friends of the artist. Now, the collection comprises 253 exhibits, including portraits from
1925–39, landscape paintings and compositions. It's the
biggest collection of Witkacy's works in the world. Approximately, 120 of them are made public – the exhibition
is constantly changed. The museum strives to promote
Witkacy’s works, e.g. by organising lessons for children.
The city benefits from the glory it owes to the eccentric
artist and praises him on posters, murals, tables, T-shirts
and printed bags. That's great because the more people get
to know the treasure of Słupsk, the better. To prove that
Witkacy wasn't right this time, when he said:
None of my stuff will finish in some thatched hut,
Because luckily by then the peasant
will be history.
The earth will be cleansed of all fun and joy, too,
Leaving only a bunch of evenly apportioned shit
(Stanisław Ignacy Witkiewicz, Insatiability,
translated by Louis Iribarne, Northwestern
University Press, 1996).

WITKACY IN THE ROUGH TIMES OF
PRL (POLISH PEOPLE'S REPUBLIC)
It's 1965. In Poland, it's the period of applied arts. However, not the one dealt with cynically by the creator
of Pure Form. Indeed, the artistic value of Witkacy's
dramas had been noticed by then, but people were still
in the dark as regards his painting. Under such circumstances, Słupsk acquires his works. Janusz Przewoźny, who was a director of the Museum of the Middle
Pomerania in Słupsk then, initiated the purchase. This
prominent art historian didn't yield to the pressure of

KOLEKCJĘ PRAC WITKACEGO MOŻNA JESZCZE OGLĄDAĆ W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU.
NIEBAWEM ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ NOWYCH WNĘTRZ.
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HOTELE PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W ATRAKCJACH, JAKIE PRZYGOTOWUJĄ DLA SWOICH GOŚCI. POWSTAJE CORAZ
WIĘCEJ RESORTÓW, KTÓRE SWOJĄ OFERTĄ WYPEŁNIAJĄ CZAS I ANGAŻUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW DO
NAJRÓŻNIEJSZYCH AKTYWNOŚCI. ARCHITEKCI SPECJALIZUJĄCY SIĘ W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ HOTELI
DĄŻĄ JEDNAK DO CZEGOŚ ZASADNICZO INNEGO. GOŚĆ WCHODZĄC DO HOTELU POWINIEN POCZUĆ…
NO WŁAŚNIE O TYM, CO POWINIEN POCZUĆ GOŚĆ HOTELU OPOWIADAJĄ ŁUKASZ KOZIANA I WOJCIECH WITEK
– WŁAŚCICIELE KRAKOWSKIEJ PRACOWNI ILIARD, ARCHITEKCI, KTÓRZY ZAPROJEKTOWALI WNĘTRZA WIELU
POLSKICH PRESTIŻOWYCH HOTELI I KTÓRZY DOSKONALE WIEDZĄ, JAK POWINNO SIĘ JE PROJEKTOWAĆ.
TEKST Krzysztof Król

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ZASKOCZENIE

Nie sądzicie, że hotele coraz częściej prześcigają
się w ofercie towarzyszącej wizycie gości i czasem
można odnieść wrażenie, że właściciele hoteli chcą jak
najszybciej wyciągnąć gości z pokoi, jakby tam miało by
być im źle?
Łukasz Koziana: „Wyciąganie” gości z pokoi to dziś ko-

nieczność i to z wielu powodów. Nie tylko finansowych.
Klienci chcą wykorzystać każdą wolną chwilę do miłego
i często aktywnego spędzania czasu. Klientom resortów
nie wystarcza dobry nocleg i odpoczynek na plaży. Hotel
musi posiadać pomysł na życie przez okrągły rok. Jeśli na
parterze hotelu klient odnajdzie tematyczne restauracje,
live i show cooking, strefy chilloutu, strefy dziecka, muzykę na żywo oraz personel, który tym wszystkim żyje, to
na efekty nie trzeba długo czekać. W takich przypadkach
goście nie tylko tego hotelu, ale i sąsiednich oraz lokalni
mieszkańcy zaczynają odwiedzać te miejsca.
Wojciech Witek: Faktycznie tak jest, i jest to szczególnie
widoczne w segmencie hoteli biznesowych. Pokoje w hotelach resortowych – ze względu na swoją specyfikę – wciąż
pozostają stosunkowo duże, często z opcjami ich łączenia,
konwertowania dla rodzin itp. Hotele coraz częściej stają
się też areną potencjalnie ciekawych interakcji społecznych. Ludzie są siebie ciekawi, otwarci na pracę czy lekturę prasy przy wspólnym dużym stole.
Co jest ważniejsze w odbiorze hotelu? Jak powinien
się poczuć gość hotelowy wchodząc do pokoju, a jak
wkraczając w progi hotelu?

ŁK: Powinien być zaskoczony. Najlepiej na każdym kroku.

Oczywiście myślę o pozytywnym zaskoczeniu. Klienci instynktownie wyczuwają, czy coś jest autentyczne, czy na
pokaz. Strefy, o które pytasz, są wbrew pozorom bardzo
podobnie projektowane. To bardzo ważne. Poczucie prywatności jest oczekiwane zarówno przy restauracyjnym
stoliku, jak i w pokojowej łazience. Sęk tkwi w tym, aby
klient miał wybór, mógł odnaleźć miejsce dla siebie. Dlatego tak zróżnicowany jest program części wspólnych oraz
typologia pokoju hotelowego. To właśnie o to chodzi. Nie
wyobrażam sobie obecnie hotelu, który swojemu klientowi wręcza brelok z numerem stolika, który ma zająć. To
samobójstwo. W pokoju hotelowym mamy odnaleźć swój
świat. Często taki, który jest tylko marzeniem we własnym domu. To świat z jednej strony skrojony z praktycznych potrzeb, jak i świat z pożądanym klimatem. Nie ma
być mały i przytulny. Ma być jasny! Przestrzenny, transparentny, prosty i prawdziwy.
Jakie są obecnie trendy w projektowaniu wnętrz?
Pracujecie obecnie nad projektem, który moglibyśmy
określić jako awangardowy?

ŁK: Nieformalność i różnorodność to według mnie pojęcia

kluczowe. Klienci hoteli spędzając w nich czas potrzebują
na chwilę zapomnieć o biznesowym manualu czy codziennym rygorze dnia pracy. Każdy jest inny, każdy oczekuje
czegoś dopasowanego do jego upodobań. Gwiazda Morza,
która obecnie powstaje nad samym morzem we Władysławowie, będzie hotelem awangardowym. Jeśli inwestor i architekt jest świadomy tego celu, to szansa jest bardzo duża.
WW: Oczywiście musimy zachować odpowiednie proporcje – najważniejszy dla nas trend w projektowaniu hoteli
w Polsce jest taki, że w ogóle coraz większy nacisk kładzie

się na projektowanie wnętrz. Estetyczna atrakcyjność hotelu staje się coraz ważniejszym narzędziem marketingu
i sprzedaży, coraz szybciej zaczynamy doganiać na tym tle
kraje bardziej rozwinięte niż nasz.
Jak dalece angażujecie się w detale hotelu? Czy te
prace odnoszą się również do doboru takich elementów
wyposażenia wnętrz jak łóżka?

ŁK: Tak. Nie potrafię się oprzeć. To bardzo trudne zadanie.
Móc i chcieć mieć wpływ na wszystkie decyzje projektowe
i inwestycyjne to szaleńczy plan. Ale jeśli ma się tylko wiedzę w tym zakresie to warto w tym uczestniczyć.
WW: Wygląd i komfort łóżka jest oczywiście jednym z kluczowych aspektów pozytywnego doświadczenia klienta
w hotelu. Łóżka są akurat mocno ustandaryzowanym elementem wyposażenia hotelu. Tym niemniej, jeżeli tylko
jest taka możliwość, zawsze z przyjemnością wchodzimy
w te detale, nierzadko prowadząc długą korespondencję

W P OKOJ U HO T EL OW Y M
M A M Y ODNA L EŹ Ć
S WÓJ Ś W I AT. C Z Ę S T O
TA K I, KT ÓRY J E S T
T Y L KO M A R Z E N I E M W E
W Ł A S N Y M D OM U.
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projektową na temat wysokości materacy,
liczby poduszek, wysokości nóżek ramy, kolorystyki i wzorów obszyć czy narzut na łóżka.
Projektowaliście wiele wyjątkowych wnętrz
polskich hoteli. Z którego z nich jesteście
najbardziej dumni?

ŁK: Nie było ich tak wiele, ale to pierwszego

projektu hotelu nigdy nie zapomnę. Mam do
niego ogromny sentyment. To często nagradzany rzeszowski Bristol Tradition & Luxury. Realizacja nie była łatwa, ale szalenie
inspirująca. Inwestor zaufał naszej wizji. Jestem mu szalenie wdzięczny. Hotel ma swoją
duszę. Bardzo wielu gości jest zaskoczonych
klimatem wnętrz i jakością obsługi, różnorodnością pokoi.

Obecnie pracujecie nad Gwiazdą Morza –
hotelem, którego wizualizacje naprawdę
zachwycają, a którego budowa właśnie
ruszyła. Czego możemy się spodziewać po
jego wnętrzach?

ŁK: Zaskoczenia i realizacji tego wszystkiego,
o czym mówimy. Taki jest cel.
WW: Faktycznie liczymy na to, że wnętrza
Gwiazdy Morza będą nietuzinkowe. Pracujemy nad tym, żeby osiągnąć w nich efekt
nieformalnego, acz eleganckiego w formie
wypoczynku – to dość wymagająca kombinacja. Projekt powstaje w bardzo dobrych
warunkach, przy współpracy bardzo konsekwentnego i odpowiedzialnego inwestora.
Przed nami jeszcze długa droga do końca,
liczymy jednak na pełen sukces.

ENGLISH

SURPRISE
A range of activities offered by hotels to their
guests is constantly being expanded. More and
more hotels which organise the time of their guests
and engage them in a series of activities are set
up. Architects that specialise in designing hotel
interiors, however, strive for something completely
different. How a guest should feel entering the hotel
– according to Łukasz Koziana and Wojciech Witek,
the owners of the Iliard studio in Cracow, architects,
who have designed interiors of a number of
prestigious hotels and know very well how to design.

Would you agree that hotels more
and more often vie to offer the widest
range of activities to their guests, and
sometimes one can get the impression
that the owners of the hotels want to
get the guests out of their rooms as
fast as possible – as if they didn't feel
comfortable inside?
Łukasz Koziana: ‘Getting’ the guests out

of their rooms is a necessity for a number
of reasons. Not only the financial ones. Clients want to take advantage of every single
opportunity to spend time in a nice and – often – active way. Nowadays, comfortable accommodation and relaxation on the beach
are no longer enough. Hotels need ideas
for entertainment throughout the whole
year. If on the ground floor, there are theme
restaurants, live and show cooking, chill out
zones, children's zones, live music and personnel is engaged in all that, one will see the
effects very soon. In such cases, not only the
guests of this particular hotel, but also the
guests of hotels nearby and locals begin to
visit these places.
Wojciech Witek: Yes, that's right. In particular, in the case of business hotels. Rooms in
resort hotels – due to their nature – are still
relatively spacious, and can often be joined,
arranged for families, etc. Hotels also become
a space of potentially interesting social interactions. People are interested in each other,
willing to sit together at one big table and
work or read a newspaper.
What's more important in the impression
that a hotel gives? How should guests feel
entering the room and entering the hotel?

PR AC UJ E M Y NA D T Y M, Ż EBY
O S I ĄGNĄĆ EF EKT N I EF OR M A L N E G O,
AC Z EL E GA NC K I E G O W F OR M I E
W Y POCZY NKU – TO DOŚĆ
W Y M AGA JĄC A KOM BI NAC JA .

ŁK: They should be surprised. At every step, if

possible. I mean, surprised in a positive way,
of course. Clients can intuitively feel whether
something is genuine or just for show. Against
all appearances, the zones you're asking
about are designed in a similar way. It's very
important. Privacy is expected both at a table
in the hotel restaurant and in the bathroom
of the hotel room. The point is that clients

ZASKOCZENIE

should have a choice, should be able to find a place for
themselves. That's why the plan of public space and the
typology of hotel rooms are so diversified. That's what it
is about. I can't imagine a hotel today which gives a guest
a ring with a number of table that the guest is supposed
to sit at. It's a suicide. Guests should find their own world
in the hotel room. The world that is often only a dream at
home – made from practical needs and desirable atmosphere. Rooms aren’t supposed to be small and cosy, but
bright! Spacious, transparent, simple and real.
What are current trends in interior design? Are you
working on a project that might be classified as avantgarde?

forget the first hotel design. I'm very fond of it. It's Bristol
Tradition & Luxury – an often awarded hotel in Rzeszów.
The implementation wasn't easy, but it's really inspiring.
The investor trusted our vision. I'm deeply grateful for
that. The hotel has its own spirit. A lot of guests are surprised with the atmosphere of interiors and the quality
of service, the diversity of rooms.
Now, you're working on Gwiazda Morza – a hotel
whose visualisations are really impressive and which
is under construction. What can we expect from its
interiors?

ŁK: Surprise and execution of everything we're talking

about. That's the goal.

ŁK: Informality and diversity are the key issues. Clients of

WW: Indeed, we expect the interiors of Gwiazda Morza

hotels need to forget for a while about a business manual or
everyday working life. Everybody is different, everybody
expects something that would fit their needs. Gwiazda
Morza located by the sea in Władysławowo, which is now
under construction, is going to be an avant-garde hotel – in
all likelihood, provided that the investor and the architect
are aware of this objective.
WW: Obviously, we have to keep appropriate proportions – the most important trend in hotel design in Poland is that interior design is becoming more and more
important. Aesthetics becomes an important marketing
and sales factor, we're catching up with countries more
developed than Poland in this regard.

to be extraordinary. We're working on an effect of relaxation that's informal but elegant in its form – it's quite
a demanding combination. We're working in very good
conditions, in cooperation with a consistant and responsible investor. There's still a long way to go, but we hope
that the hotel will be a complete success.

How far do you get into details? Do these works
involve a selection of such interior equipment as beds?
ŁK: Yes, they do. I can't resist it. It's a difficult task. To be

able and want to have an influence on all design and investment decisions is a crazy plan. But if only one has sufficient
knowledge, it's worth doing.
WW: The appearance and comfort of a bed is one of the
key aspects of clients’ positive experience in the hotel.
Beds are actually a highly standardised element of the hotel equipment. However, if only there's such a possibility,
we always get into these details, often carrying on a long
design correspondence concerning the height of mattresses, the number of pillows, the height of bed frame's legs,
the colours and patterns of finish or bedspreads.
You've designed a number of extraordinary interiors
of Polish hotels. Of which interior are you most proud?

ŁK: There haven't been so many of them, but I'll never

FELIETON / COLUMN

MAM NA IMIĘ
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KATARZYNA
WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K.
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.

L

otnisko. Nieważne dokąd lecę. Dla mnie
to teraz nieistotne. Widzę dwoje ludzi,
siedzą naprzeciwko siebie, piją kawę
w oczekiwaniu na swój lot. Oni są w podróży,
tej prawdziwej. Mają na palcach obrączki. Chyba noszą je już bardzo długo – wyglądają na takie, których się nie zdejmuje z palca przez lata,
które założono w młodości, nawet o nich zapomniano i teraz tylko z pomocą mydła można je
ściągnąć z wielkim trudem. Z pewnością, kiedy
się to uda, zostawią jasny ślad, wyraźny odcisk.
Tych dwoje przekroczyło już jakiś czas
temu pięćdziesiątkę. Są spokojni, uśmiechają
się do siebie co chwila, prowadząc nic nieznaczącą konwersację. Ona co chwilę wraca do
przeglądania pisma, on do czytania wiadomości w telefonie. Jest w tym istnieniu we dwoje
jakaś lekkość, pozbawiona zwykłej nerwowości innych otaczających ich ludzi. Tych którzy
wodzą wzrokiem po obcych twarzach, czegoś
szukając i którzy są zapatrzeni w horyzont za
oknem i krzyczących do słuchawek. A także
tych, którzy wiecznie się spieszą. Mężczyzna
i kobieta przy stoliku z kawą wyglądają, jakby
płynęli w czasie. Ten czas im sprzyja, udało im
się z nim chyba zaprzyjaźnić. Choć nie sądzę,
żeby byli maniakami siłowni i zdrowej diety,
jest w jej kręconych półdługich włosach coś
z uroku młodej dziewczyny. A kiedy on wstaje, żeby podać jej cukier z sąsiedniego stolika,

emanuje z jego ruchów jakiś rodzaj przekory
i ironii, która przyciąga wzrok i budzi natychmiastową sympatię. Znowu uśmiech. Nie zachłystują się sobą, ale smakują wspólny moment. Nawet tutaj, na lotnisku.
Patrzę na nich już od pół godziny. Coś mnie
uwodzi i wciąż zaskakuje w ich obecności. Czuję nagły przypływ zazdrości, niezrozumiały
dla mnie samego. Patrzę nachalnie i zachłannie, mając nadzieję, że mnie nie odkryją i pozwolą się obserwować jeszcze przez chwilę.
Bezkarnie. Wzruszenie ściska mi gardło. Nagle
czuję się samotny i niepotrzebny.
W tej chwili bardzo pragnąłbym, żeby ktoś
na mnie czekał. W jakimś domu, którego zapach tak dobrze znam i umiem go opisać. Niezmienny, słodki i świeży. Chciałbym pamiętać,
móc przypomnieć sobie, jak rano wpada światło do sypialni i zahacza o komodę w korytarzu, na której, wracając z każdej mojej podróży,
kładę klucze. I widzę kobietę śpiącą w pościeli
w żółte kwiatki. Nie musiała przyjeżdżać po
mnie na lotnisko. Wiem, że nawet śpiąc, czeka
na mnie. Jestem pewien jej uśmiechu, kiedy
otworzy oczy i zobaczy, że już jestem. Powie
wtedy: „Już jesteś!”, a potem mnie pocałuje.
Wdycham powietrze głęboko w płuca, żeby
wypełnił je zapach mojego domu. I czuję łzy na
policzkach. Dobrze, że założyłem ciemne okulary. Co za absurd. Co za absurd.
Oni wstają, idą do gate’u numer 33. On łapie
ją za rękę. Trochę śmiesznie wyglądają. Mam
nadzieję, że mnie nie oszukaliście i jesteście
szczęśliwi od wielu lat. I że nie zdążyliście się
jeszcze sobą znudzić, ani nawzajem się znienawidzić. Że lubicie się nawet bardziej niż kiedyś,
w tamtych chwilach, kiedy wszystko jeszcze
było niewiadomą. Nie chciałbym, żeby te moje
głupie dwie łzy były po nic. Bon voyage!
ENGLISH
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An airport. It doesn't matter where I'm going.
I don't care about it now. I can see a couple,
they're sitting in front of each other, drinking
coffee and waiting for their flight. They're on
a journey, a real one. They have wedding rings
on their fingers. I suppose they've been wearing them for a long time – they seem to be the
kind of rings which haven't been taken off for

years, which were put on in youth and now are
even forgotten, so it'd require soap and much
effort to take them off. For sure, if someone did
it, they would leave a clear bright mark.
The man and the woman are over fifty.
They're calm, they smile at each other every
now and then, chat easily. She comes back to
reading her magazine from time to time, he
browses messages on his phone. There is some
lightness of being in them, free from usual irritability of other people here. The ones who are
sweeping the room with their eyes, looking for
something, gazing at the horizon outside the
window, shouting to their phones. And those
who are always in a hurry. The man and the
woman, drinking coffee at the table, look as if
they were flowing in time. Time is on their side,
they managed to make friends with it. Even
though they don't seem to be the enthusiasts
of gym or healthy diet, there's some charm of
a young girl in her mid-length curly hair. And
when he gets up to pass her the sugar from a table nearby, some kind of perversity and irony
emanate from his movements that draw attention and make him appear likeable. A smile
again. They don't suffocate with each other,
but taste the moment they’re sharing. Even
here, at the airport.
I've been looking at them for half an hour.
There is something enchanting in their presence that continues to surprise me. I feel a sudden rush of jealousy, which I can't understand.
I'm still looking, nosy and greedy, hoping they
won't notice me and will let me observe them
a little more. And get away with it. My throat is
tight with emotion. All of a sudden, I feel lonely
and unwanted.
I wish someone was waiting for me now. In
a house whose smell I know so well and I can
describe it. Unchangeable, sweet and fresh.
I'd like to remember, be able to recall the light
falling to the bedroom and catching a chest of
drawers in the hall, where I put my keas when
I come back from every journey. And I see
a woman sleeping in bedding with yellow flowers. She didn't have to come to the airport to
pick me up. I know that even when she's sleeping, she's waiting for me. I'm sure she’ll smile
when she opens her eyes and sees I'm there.
She'll say, ‘You're here!’ And she’ll kiss me.
I take a deep breath to fill my lungs with the
smell of my home. And I can feel tears on my
cheeks. Fortunately, I'm wearing dark glasses.
What a nonsense. What a nonsense.
They get up and head for the gate 33. He
takes her by the hand. They look a bit funny.
I hope you didn't trick me, and you've been happy for many years. And you haven't got bored
with each other yet or got to hate each other.
That you like each other even more than when
everything was a great unknown. I wouldn't
like my tears to be for nothing. Bon voyage!

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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ko model zaprojektowany przeze mnie i Claudio Pinchiego 5 lat temu dla przedsiębiorstwa
tworzącego organy – Fratelli Pinchi Ars Organi.
Jakie są różnice między fortepianem
pedałowym a organami?

Jest ono dużo bardziej zbliżone do fortepianu
tradycyjnego niż do organów. To, co ma wspólnego z organami to listwa pedałowa, jednak
w fortepianie pedałowym jest ona bardziej
dynamiczna i wrażliwsza na dotyk. Ta sama
nuta może być głośniejsza lub subtelniejsza,
w zależności od tego, jak mocno naciśniemy
konkretny pedał. Grając na organach nie trzeba mieć takiego wyczucia pod stopami.
To naprawdę wyjątkowy instrument, ale
ciężko znaleźć informacje na jego temat,
szczególnie w języku polskim. Jak myślisz,
czemu tak jest? To przecież bardzo stary
„wynalazek”.

Dzisiejsi entuzjaści muzyki klasycznej są bardzo tradycyjni i nie mają w sobie wystarczająco dużo ciekawości. Nawet promotorzy wolą
słuchać tych samych utworów czy instrumentów zamiast odkrywać. Podobnie muzycy –
nie widzę wokół żadnych innych pianistów pedałowych, słyszałem tylko o dwóch czy trzech
organistach, którzy okazjonalnie grywają na
fortepianie pedałowym, nie regularnie, nie
dla publiczności. To dość dziwne, ponieważ
sądziłem, że gdy będziemy mieli już nowy
instrument, wielu ludzi będzie zainteresowanych grą na nim.
Dlaczego świat jest tak konserwatywny, gdy
chodzi o muzykę klasyczną?

Nie wiem, czemu tak jest, ale ludzie myślą, że
muzyka klasyczna jest czymś, co na zawsze
powinno pozostać takie samo. Sto lat temu sonaty Schuberta na pianino były zupełnie nieznane, a dzięki Schnabelowi mamy je w swoim
repertuarze. To pokazuje, że jest jeszcze wiele
repertuarów i instrumentów, które można
odkryć na nowo! Powiedziałbym, że w przeszłości nasi koledzy nie mieli w sobie wystarczająco dużo ciekawości. Nawet dzisiaj młodsi
studenci uczą się tych samych utworów, tych
samych programów... Jeśli część z nich odkryłaby inny repertuar, znalazła coś nowego, to
oddaliby oni przysługę zarówno światu kultury, jak i samym sobie.
Fortepian pedałowy jest bardzo rzadkim
instrumentem, nasi czytelnicy mogą nic
o nim nie wiedzieć. Co to właściwie jest?

To rodzaj fortepianu, do którego dodana jest
listwa pedałowa. Można powiedzieć, że to jak
granie na drugim fortepianie podłożonym
pod pierwsze (śmiech). Dlatego nazywamy
je również „fortepianem podwójnym”, aczkolwiek gra na nim jeden pianista. To bardzo sta-

ry instrument, który wywodzi się od klawesynu i organów. W czasach baroku naturalnym
było, że instrumenty klawiszowe miały również listwy pedałowe. Przykładowo, posiadał
taki Mozart, grał na nim w ostatnich latach
swojego życia. Podobnie Schumann, co więcej
skomponował on kilka utworów specjalnie
na fortepian pedałowy. Później instrument
ten odszedł w niepamięć... Dziś mamy tyl-

Myślisz, że się boją?

Nie mam pojęcia. Osobiście zawsze miałem
w sobie inspirację i ciekawość, aby odkrywać.
Czytałem książki, odwiedzałem biblioteki, rozmawiałem... Nie chcę uogólniać, ale większość
szkół prowadzi studentów do tych samych
wniosków. Nie popychają ich do poszukiwań,
do spróbowania czegoś nowego. To powinno
działać jak w archeologii – powinniśmy oczywi-

52–53

K U LT U R A / C U LT U R E

ście patrzeć w przeszłość, ale nie tylko. Nie zapominajmy, że
żyjemy w dniu dzisiejszym. Nie musimy grać dokładnie tak,
jak grano sto lat temu, nikt tego od nas nie oczekuje. Publiczność, sale, instrumenty – wszystko jest inne. Nawet jeśli będziesz używać historycznej klawiatury, to dźwięk nie będzie
taki sam, bo instrument nie jest już nowy. Jeśli zagrasz na
tym pianinie za dwieście lat, to nie będzie ono brzmieć tak
samo. To bardzo skomplikowana sprawa. Ważne jest, aby
być świadomym kontekstu, w jakim muzyka była tworzona,
pisana i szerzona. Istotna jest też historia – co się wydarzyło
od tamtego czasu do teraz i dlaczego. Jeśli to wiemy, to możemy być o wiele bardziej świadomi tego, co robimy.
Zacząłeś od tradycyjnego pianina. Miałeś wtedy sześć lat.

Właściwie miałem trzy lata, gdy zacząłem grać na pianinie
– miałem sześć, gdy zacząłem uczęszczać na lekcje. Gram
nie dlatego, że chcieli tego moi rodzice, ale dlatego, że sam
chciałem. Mój ojciec czekał trzy lata, zanim zaprowadził
mnie do nauczyciela – chciał zobaczyć, czy faktycznie się
tym interesuję. Dla mnie to zawsze było miłe zajęcie, a nie
coś, co musiałem robić, bo rodzice mi kazali. Gram na fortepianie pedałowym, ale jednak dużo częściej grywam na
tradycyjnym instrumencie. W ciągu roku daję około osiemdziesięciu koncertów i może z dziesięć z nich na fortepianie
pedałowym.
Zacząłeś grać w latach 80., ale przerzuciłeś się na
fortepian pedałowy w 2011 roku.

Gra na fortepianie pedałowym to jedna z wielu rzeczy, które robię poza grą na klasyku. To przedłużenie mojej wizji
gry, co również oznacza odkrywanie innych sposobów
kontroli instrumentu. Wydaje mi się, że odkąd zacząłem
grać na fortepianie pedałowym, moja technika gry na jego
zwykłej odmianie bardzo się poprawiła. Szczególnie umysłowa kontrola tego, co robię podczas gry. A to dlatego, że
grając na fortepianie pedałowym musisz koordynować
o wiele więcej ruchów, nie tylko dłonie i stopy, ale także równowagę. Nie możesz postawić stopy na podłodze,
więc musisz przyzwyczaić się do gry w zawieszeniu. Musisz
kontrolować wszystkie mięśnie, równowagę, inaczej upadniesz, czyli musisz myśleć o ruchach, które dopiero zamierzasz wykonać. To dobre ćwiczenie na doskonalenie mózgu. Wydaje mi się, że gdy ćwiczymy grę na instrumencie,
nie ćwiczymy wystarczająco umysłu. Myślimy, że trzeba
ćwiczyć tylko fizyczny aspekt. To nieprawda – to jest ostatnie ogniwo łańcucha, który zaczyna się w mózgu! Jeśli nie

MOGĘ KON TROLOWAĆ
W IĘKSZĄ LICZBĘ
G ŁOSÓW, JA K BY MÓJ
U M YSŁ BY Ł M IKSER EM,
NA KTÓRY M M A M TER A Z
W IĘCEJ U T WORÓW.

mamy bardzo jasnej wizji tego, co będziemy robić z naszym
ciałem zanim zaczniemy grać, to nie zadziała to dobrze.
Dla mnie gra na fortepianie pedałowym jest sposobem odkrywania, jak działa mój mózg. Mogę kontrolować większą
liczbę głosów, jakby mój umysł był mikserem, na którym
mam teraz więcej utworów. To mi daje wiedzę o tym, jak
być w lepszej formie, fizycznie i psychicznie.
Co cię zainspirowało do wyboru właśnie tego
instrumentu?

Inspiracją jest zawsze muzyka. Jak wspomniałem wcześniej, interesowałem się rzadkim repertuarem. W 2011
roku prawie skończyłem swoje badania nad Mendelssohnem i przyzwyczajony byłem do grzebania w katalogach
bibliotecznych. Przeglądałem jego manuskrypty i zauważyłem, że Gounod napisał koncert na fortepian pedałowy
i orkiestrę, który nigdy nie został opublikowany. Zainteresowałem się nim i w końcu zdobyłem manuskrypt.
Oczywiście potrzebowałem czasu na próby, ponieważ aby
go zagrać, musiałem nauczyć się grać na fortepianie pedałowym, na który utwór był napisany. To pchnęło mnie
do nauki gry na nowym instrumencie. Później odkryłem,
że Gounod napisał kolejne dzieła na fortepian pedałowy
i orkiestrę i je nagrałem. To było wspaniałe doświadczenie,
coś, co w końcu było pożyteczne – to było pierwsze nagranie tych utworów.
Początki były trudne?

Bardzo! Przez pierwsze sześć miesięcy nie było żadnych
postępów, nie mogłem wypracować tej niezależności dłoni
i nóg. To było strasznie frustrujące. W młodości studiowałem trochę organy, także gra stopami nie była mi zupełnie obca, ale to nie pomagało. Nie wiedziałem nawet,
czy w ogóle mogę zrobić jakieś postępy, aż nagle, po pół
roku, zacząłem grać o wiele lepiej. Nie wiem, co się stało,
mój mózg przeszedł jakąś aktualizację – jakby dostał nową
pamięć, lepszy procesor (śmiech). Początek był najtrudniejszy, ale potem nauczyłem się, jak programować swój
umysł, synchronizować ruchy całego ciała. Nauczyłem się,
jak monitorować swoje ciało, których mięśni używać, jak
bardziej się rozluźniać i jak kontrolować ten cały skomplikowany materiał.
Jak to było z tym Mendelssohnem? Odkryłeś jego
nieznane utwory? Coś na ten temat wspomniałeś.

Zawsze byłem zainteresowany repertuarem i wykonywaniem utworów, które nie wszyscy znają. Ciekawsze jest
szukanie innych rzeczy, o ile oczywiście są coś warte. Jeśli chodzi o Mendelssohna, to zauważyłem, że jest bardzo
rzadko grany przez pianistów i tylko malutka część jego
muzyki fortepianowej jest grana regularnie – reszta została właściwie zapomniana. Niektóre jego utwory zostały
zarejestrowane zaledwie kilka lat temu, niektóre nadal nie
zostały opublikowane, więc pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby zbadanie muzyki Mendelssohna głębiej, jako
że zaledwie kilku pianistów zrobiło to w przeszłości. Zacząłem nagrywać w 2004 roku – to była płyta z jego nieopublikowanymi utworami. W międzyczasie znalazłem więcej
jego nieznanych utworów, zrobiłem kolejne nagranie i dotarło do mnie, że nawet gdy Mendelssohn publikował muzykę na pianino, to często nie była ona rejestrowana. Zacząłem nagrywać resztę i w zeszłym roku zakończyłem swój
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projekt nagrania całej muzyki Mendelssohna
na pianino – dziewięć płyt, z czego na trzech
znajdują się tylko i wyłącznie nigdy wcześniej
niezarejestrowane utwory. To też oznacza, że
ogromna część muzyki Mendelssohna była
nieznana aż do dzisiaj! Kilka miesięcy temu
stworzyłem również aplikację na Androida
i iPhone’a – iMendelssohn. Jest dostępna
za darmo, zawiera pełną listę utworów Mendelssohna w zgodzie z nowym katalogiem,
wiele plików audio i video, zdjęcia, niektóre
manuskrypty, jego listy oraz niektóre obrazy,
jako że był on świetnym malarzem, jak również informacje o tym muzyku. Trochę takie
małe, wirtualne muzeum (śmiech).
Nie jesteś jedynie muzykiem – masz także
doktorat z literatury włoskiej.

Sądzę, że każdy, kto poświęca swoje badania
sztuce, jakiejkolwiek sztuce, powinien interesować się kulturą całościowo. Nie możesz być
muzykiem, jeśli nic nie wiesz o literaturze albo
historii. Jak mówiłem wcześniej – musisz wiedzieć, czemu muzyka rozwijała się w konkretnym kierunku, a nie możesz tego rozumieć,
jeśli nie wiesz, co działo się wtedy wokół. Literatura, muzyka i sztuka zawsze były ze sobą
naturalnie powiązane.
Znasz jakichś polskich autorów?

Niewielu... Znam trochę Adama Mickiewicza, ale powinienem bliżej zapoznać się z polskimi autorami. Znam kilku waszych filmowców – na przykład Krzysztofa Kieślowskiego,
lubię jego filmy, myślę, że jest wspaniałym
reżyserem. Oczywiście interesuję się polską
muzyką, nawet zrobiłem film o Chopinie.
Przyjechaliśmy do Polski, do Szafarni i Żelazowej Woli, aby zobaczyć, gdzie żył Chopin, jak
widział naturę, krajobrazy. Rozmawialiśmy
z polskimi muzykami ludowymi grającymi
mazurka, aby dostrzec odniesienie do muzyki
folkowej w jego muzyce. Oczywiście pojechaliśmy także do Warszawy, do Muzeum Fryderyka Chopina, do Filharmonii... Próbowaliśmy odkryć jego wizję muzyki i życia. Chcieliśmy dowiedzieć się i zrozumieć, co wydarzyło
się podczas jego życia, jaki był jego związek
z George Sand. To nie była tylko rozrywka, to
była praca badawcza. Dla mnie to było jak podążanie jego ścieżkami.
Skoro już mowa o Chopinie – muszę zapytać
o Polskę. Jak ci się tu podoba?

Bardzo! Sądzę, że Polacy mają wiele wspólnego z Włochami. Macie tę wyjątkową wrażliwość, pasję, jesteście życzliwi i szczerzy,
i sądzę, że bardzo cenicie sztukę. Dzisiejszy
koncert (26 czerwca 2016 – przyp. red.) jest
wyjątkowy i sporo o was mówi. Jesteśmy
w Gdańsku, aby zagrać polską premierę koncertu Charlesa Gounoda na fortepian peda-

łowy, który jest zresztą pierwszy raz w Polsce!
Wypełnia mnie szczęście, że tu jestem i jestem
bardzo wdzięczny kierownictwu Filharmonii.
Pokazujecie, że ludzie tutaj są bardzo otwarci
i zainteresowani odkrywaniem nowinek. Że
wy, jako Filharmonia, chcecie dać publiczności coś świeżego. Już teraz, mimo że jestem
tu dopiero kilka godzin, wiem, że chciałbym
tutaj częściej wracać.

by one person in the whole world. An exclusive
interview, just for the Live&Travel magazine was
given by an exquisite Italian pianist, Roberto
Prosseda, right before his concert in the Polish Baltic
Philharmonic.

ENGLISH

It is a type of a piano with an added pedalboard,
which is like playing on a second piano that was
put under the first piano (laughs). So we could
also call it „a double-piano”, but, of course, it
is played by the same pianist. It's a really old
instrument. It comes from a harpsichord and
– of course – from organ. In the baroque time it

ROBERTO PROSSEDA: CURIOSITY IS OF
THE HIGHEST IMPORTANCE
It is not the piano, it is not pipe organs. Mozart,
Schumann and Mendelssohn all played this
instrument. Today pedal piano is used in concert

This type of an instrument, a pedal piano
is extremely rare, so our readers might
have never heard anything about it. What
exactly is it?
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was normal that keyboard-instruments also
had pedalboards. For example, Mozart had
one and he played it in the last years of his life.
Also, Schumann had one in his home; actually
he even composed some pieces of music especially for a pedal piano. After that pedal pianos
were extinguished... Now we only have this new
instrument which I have designed five years
ago with Claudio Pinchi for the organ building
enterprise – Fratelli Pinchi Ars Organi.
So what is the difference between a pedal
piano and pipe organs?

Pedal piano is much closer to a piano than organs are. The thing that it has in common with
organ is the pedalboard, but the pedalboard of
a pedal piano is more dynamic and more sensitive to touch. The same note can be louder or
tenderer; it depends on how you press a particular pedal. In organs you do not need to have
the touch sensitivity under your feet.
It is really a unique instrument. It is hard to
find information about it, especially in the
Polish language. Why do you think it is so?
It is a really old „invention”.

Today, amateurs of classical music are very
traditional and there is not enough curiosity.
People, even promoters, prefer to listen to the
same pieces, the same instruments, rather
than explore other fields and find rarities. Musicians too – I do not see any other pedal pianists around, I only know about two or three
organ musicians, who try to play the pedal piano occasionally, not regularly in public. That is
quite strange, because I thought that after we
have a new instrument like this, many other
people will be interested in playing on it.
Why do you think this world is so
conservative about classical music?

I do not know why , but people think that
classical music is something that should always remain the same. Hundred years ago
Schubert’s piano sonatas were quite unknown
and thanks to Schnabel we have them in our
repertoire. It shows that there are so many repertoires and instruments to be rediscovered!
I would say that in the past our colleagues did
not have enough curiosity. Even today, younger students study the same pieces, the same
programs... If some of them would explore
other repertoires, find new discoveries, they
would do better service to the cultural world
and to themselves.

way. There is not enough pushing them to
look, try and do something new. It should be
like archaeology – we should look back, of
course, but not just that. Let us not forgot that
we are living in today. We do not have to play
in the same exact way that they have played
a hundred years ago! The audience, the halls
and the instruments – they are all different.
Even if you use a historical keyboard it will
never be the same as it was before, because
it will not be new. If you take this piano and
play it in two hundred years, it will not sound
the same. It is a very complex matter. It is very
important to be aware of the context in which
the music was conceived, written and shared.
Also the history: what happened from that
time until now and why. If we know that, we
can be much more aware of what we are doing.

Do you think that they are scared?

You began your journey with music by
playing the piano. You were six at the time.

I have no idea. Personally, I always had inspiration and curiosity to look. I read books, visited libraries, talked to people... I do not want
to speak generally, but most of music schools
make students do the same things in the same

Actually, I was three when I started playing the
piano; I was six when I started taking lessons.
I started playing not because my parents wanted me to, but because I wanted to do it. My
father waited three years before he took me

to a teacher; he wanted to see if I was really interested in it. For me it was always something
nice to do, not something that I had to do because of my parents' will. Of course I still play
the piano. I mean, I also play the pedal piano,
but mostly I play the regular instrument. In
a year I give about eighty concerts and about
ten of them are on the pedal piano.
You started to play in the 80's but you
switched to a pedal piano in 2011.

Playing pedal piano is one of many other
things that I do, besides playing the regular
piano. It is an extension of my idea of playing
the piano, which also means exploring the
way of controlling the instrument. I think
that since I started playing the pedal piano
my piano technique improved very much.
Especially my mental control of what I do
when I play. And that is because when you
play the pedal piano you have to coordinate
many more movements, not just hands and
feet, but also your balance. You cannot put
your feet on the floor, so you have to get used
to playing in suspension. You have to control
all the muscles, your balance, otherwise
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you will fall, so you have to think in advance about the
moves you are going to make. It is a really good exercise
for improving your brain. I think that when we practice
an instrument in general, we do not focus on the mental
side enough. We think that this practice is just something
physical. That is not true; it is the last ring of the chain,
which begins in the brain! If we do not have a very clear
idea of what we are going to do with our body before playing, it will not work in the same way. For me, playing the
pedal piano is a way to explore how my brain works. I can
control bigger numbers of voices; like my brain is a mixer
and I have more tracks on it now. It gives me more knowledge, more awareness to be, let us say, in better shape
– physically but mostly mentally.
What happened that made you choose this instrument?
What inspired you?

The inspiration is always music. As I said before, I was
always interested in looking for rare repertoire. In 2011
I almost finished my research on Mendelssohn and I got
used to looking in library catalogues. I was browsing manuscripts and I noticed that Gounod wrote a concerto for
pedal piano and orchestra which was unpublished. I got
interested in this piece and, finally, I got the manuscript. Of
course, I needed time to practice, because to play it I needed to learn how to play the pedal piano. So that was what
pushed me to learn how to play a new instrument. After
that I discovered that Gounod wrote other three pieces for
pedal piano and orchestra and I recorded all four of them.
It was a great experience, something useful at least; it was
a first recording of these works.
Were beginnings hard?

Yes, very hard. For the first six months I had no improvement and I could not coordinate my fingers with my
legs. It was terrible! I studied organ a little bit when I was
younger, so playing with my feet was not totally new for
me, but it did not help. I did not even know if I was able
to improve, but then, after six months, suddenly I played
much better. I really do not know what happened, but my
brain got an upgrade or something – like more memory,
a better CPU (laughs). The beginning was the hardest
moment, but then I learned how to program my brain,
how to synchronise all the movements of my body. I also
learned how to monitor my body, how to feel which muscles I am using, how to get more relaxed and how to control this complex material.
What was the story with Mendelssohn? You have
discovered his unknown pieces? You have mentioned
something about this before.

I was always curious about the repertoire and playing pieces that are not known to everybody. It is more interesting to
look for other things, if they are worth anything of course.
In Mendelssohn’s case I realized that his music is rarely
played by pianists and only a small part of his piano music
is played regularly: the rest is actually forgotten. Some of
his pieces were unpublished until a few years ago, some of
them are still unpublished, and so I thought it was a good
idea to explore Mendelssohn’s music deeper, because very
few pianists in the past did that. I started recording in 2004
– it was a CD with unpublished works, so they were all world

premiere recordings and it sold really well. Meanwhile,
I found more unpublished pieces by Mendelssohn. I recorded them as well and then I realized that even if Mendelssohn
published his music for piano, it was not often recorded. So
I started recording the rest and last year I completed my
project of recording all Mendelssohn’s piano music – nine
CDs, with three of them including only previously unrecorded pieces. It means that much of Mendelssohn’s music
was unknown until today! Actually, a few months ago I also
made my app for Android and iPhone – iMendelssohn. You
can download it for free. It includes a full list of Mendelssohn’s pieces according to the new catalogue, many audio
and video samples, pictures, some manuscripts, his letters,
also some paintings (because he was a very good painter),
as well as other information about this musician. It is like
a mini-virtual-museum.
You are not just a musician – you also have a university
degree in Italian Literature.

I think that anybody, who dedicates his research to art, any
art, should be interested in the rest of the culture. You cannot be a real musician if you do not know anything about
literature or history. As I said before – you have to know
why music developed in a certain way and you cannot understand that if you do not know what happened around it.
Of course literature, music and fine arts were always naturally related with each other.
Do you know any Polish authors?

Not many... I know Adam Mickiewicz a little bit, but I should
enquire more about Polish writers. I know some of your filmmakers – Krzysztof Kieślowski, for example. I like his movies; I think he is a great director. Of course I am interested
in Polish music; I actually made a movie about Chopin.
We went to Poland, to Szafarnia, to Żelazowa Wola, to see
where Chopin lived, how he saw the nature, the landscapes.
We interviewed some Polish mazurka folk players to see the
connection between the folk traditions and Chopin's music.
Of course we went to Warsaw, to The Fryderyk Chopin Museum, to the Philharmonic… We tried to explore Chopin's
vision of music and life. We wanted to know and understand
what happened here during his life, what was his connection
with George Sand. It was not just entertainment, you know, it
was a research job. For me, someone who plays Chopin's music, it was like walking his routes. It was very interesting to go
deep into his life, to understand his music better.
Speaking of Chopin – I have to ask about Poland. How
do you like it here?

Very much! I think that Polish people have many things
in common with Italians. You have this special sensitivity,
passion, you are sincere and honest, and I think you like art
very much. Of course this concert is exceptional and it tells
quite a lot about Poles. We are here, in Gdansk, to present
a Polish premiere of Charles Gounod’s pedal piano concerto. For the first time we have the pedal piano in Poland, so
I am very, very happy to be here and very grateful to the
directors of the philharmonic. This shows that people here
are very open-minded and interested in finding new innovations to give the audience something fresh. I have only
been in Gdansk for a few hours no, but I already know that
I would like be here more often in the future.
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MUZ YCZ N E
LATO Z PFK
ZA NA MI
VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY
ENERGA SOPOT CLASSIC DOBIEGŁ KOŃCA. IDEĄ
PRZYŚWIECAJĄCĄ KAŻDEJ EDYCJI WYDARZENIA
JEST UMOŻLIWIENIE SŁUCHACZOM KONTAKTU
Z MUZYKĄ I JEJ ZNAMIENITYMI WYKONAWCAMI
W PRZESTRZENIACH NIEKONIECZNIE
POSTRZEGANYCH JAKO TYPOWE SALE
KONCERTOWE. PFK SOPOT DOPILNOWAŁA, ABY
NIE ZAWIEŚĆ PUBLICZNOŚĆ TAKŻE PODCZAS
TEGOROCZNEJ ODSŁONY FESTIWALU.
TEKST Marta Borowska

ZDJĘCIA Bogna Kociumbas

K

ilka pierwszych dni sierpnia w Sopocie wypełniała muzyka. Melomani mieli okazję wysłuchać
czterech zróżnicowanych programowo koncertów, które odbywały się w różnych miejscach, nieraz
emocjonalnie zabierając słuchaczy nawet poza granice
kraju. 3 sierpnia w sopockiej Operze Leśnej wystąpiła
najwybitniejsza polska sopranistka – Aleksandra Kurzak w towarzystwie Polskiej Filharmonii Kameralnej
Sopot. Od pierwszych dźwięków uwertury z opery „Don
Pasquale” orkiestra pod batutą maestro Wojciecha Rajskiego zachwyciła słuchaczy, przenosząc ich z sopockiego amfiteatru w świat najznamienitszych muzycznych
przeżyć. Solistka otworzyła swój występ arią Noriny

Quel guardo il cavaliere ze wspomnianej już opery, zachwycając publiczność kryształową czystością głosu
i wyśmienitym warsztatem wokalnym. W Operze Leśnej
melomani usłyszeć mogli arie z najwspanialszych oper
Donizettiego, Rossiniego, Bizeta, Pucciniego, Verdiego,
Mascagniego, Cilei i Leoncavalla. Znajdujące się w repertuarze utwory świadczyły o tym, że polska publiczność
oczekuje od wielkich wydarzeń muzycznych nie tylko
powszechnie znanych i uwielbianych arii – a taką właśnie
okazała się cavantina Lauretty O mio babbino caro z opery „Giani Schicchi” – lecz również utworów ambitnych,
rzadziej goszczących na deskach popularnych teatrów
operowych. Słowa uznania należą się również muzykom
PFK Sopot, orkiestra udowodniła bowiem, że nie tylko
dotrzymuje kroku światowej sławy gwiazdom, a wręcz
sprawia wrażenie, że taki koncert mógłby z powodzeniem
rozbrzmiewać w prestiżowych salach Metropolitan Opery w Nowym Jorku czy mediolańskiej La Scali. Wśród kilkutysięcznej widowni, zgromadzonej tego wieczoru w sopockiej Operze Leśnej, światła reflektorów kierowały się
także ku innej gwieździe. Jan A.P. Kaczmarek przyjechał
do Sopotu w roli Gościa Specjalnego.
Równie wspaniale było także 5 sierpnia na Tarasach
przy sopockim Aquaparku, które – mimo niesprzyjającej
aury – wypełniły się publicznością oczekującą na rozpoczęcie Koncertu Muzyki Filmowej. Orkiestra Polskiej
Filharmonii Kameralnej Sopot mistrzowsko wykonała
hipnotyzującą muzykę autorstwa Jana A.P. Kaczmarka,
znaną dotychczas z hollywoodzkich produkcji. Monograficzny charakter koncertu wzbogacały zakulisowe
historie i anegdoty, jakimi Gość Specjalny dzielił się ze
swoimi słuchaczami. Zdobywca Oscara dał się poznać
nie tylko jako wybitny kompozytor, ale również jako niezwykle czarujący człowiek, którego charyzma i wielka
osobowość zaskarbiły sobie sympatię publiczności już
po pierwszym wyjściu na scenę.

MECENAS PFK SOPOT

M U Z Y C Z N E L AT O Z P F K Z A N A M I

E MO C J E M EL OM A NÓW N I E
Z DĄ Ż Y ŁY J E S Z C Z E D OBR Z E
OK R Z EP NĄĆ, GDY J UŻ KOL E J N E G O
D N I A W KO Ś C I E L E Ś W. J E R Z E G O
M I A Ł M I E J S C E KONC ERT
M UZ Y K I BA ROKOW E J.
Emocje melomanów nie zdążyły jeszcze
dobrze okrzepnąć, gdy już kolejnego dnia
w kościele św. Jerzego miał miejsce Koncert
Muzyki Barokowej. Muzycy z zespołu La
Stagione Frankfurt, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej, zabrali swoich
słuchaczy w zaczarowany świat muzyki
XVII stulecia. Sopocką świątynie wypełniły koncerty i symfonie Grauna, Quantza,
Telemanna i Vivaldiego. Wielką gratką była
obecność replik barokowych instrumentów
takich jak np. violone, czyli protoplasty kontrabasu. Dyrygenci Michael Schneider i Karl
Kaiser wykazali się niebywałą biegłością
w grze na flautino i flecie traverso, co burzą
oklasków nagrodziła licznie zgromadzona
publiczność. Podobną wirtuozerią wykazała
się wyjątkowo utalentowana młoda flecistka
Antonina Styczeń, solistka Koncertu Finałowego. Wraz z Polską Filharmonią Kameralną
Sopot wykonała porywające „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego. Transkrypcja
na flet mogła być bez wątpienia zadaniem
szalenie wymagającym dla solistki, jednak
z pełnym przekonaniem można stwierdzić,
że nie tylko podołała ona stawianemu jej
wyzwaniu, lecz znakomicie się z niego wywiązała. Analogiczny cykl Astora Piazzolli
w wykonaniu orkiestry maestro Rajskiego w zupełności zawładnął słuchaczami,
w pełni angażując ich w odbiór granych tego
wieczora kompozycji – taka właśnie jest
twórczość Argentyńczyka – nie można obok
niej przejść obojętnie. Zgromadzonych nad
wyraz licznie w kościele św. Jerzego melomanów bezgranicznie pochłonęła zarówno
liryczna muzyka włoskiego księdza, jak i pasja mistrza tanga.
Tegoroczna edycja Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego Energa Sopot Classic
z pewnością spełniła pokładane w niej oczekiwania i, jak można wyczytać w katalogu
festiwalowym, „wyniosła się na muzyczny
piedestał”. Wybitne gwiazdy światowego
formatu uwodzące publiczność swoim głosem, twórczością czy wirtuozerią wykonania zapewniły nas wszystkich, że Energa
Sopot Classic to synonim artystycznej jakości i marka gwarantująca mnogość niezapomnianych przeżyć, nie tylko muzycznych.

ENGLISH

MUSIC SUMMER WITH PFK IS OVER
The 6th International Music Festival Energa Sopot
Classic came to an end. The main idea of every
edition of the event is to give listeners a chance to
listen to music performed by excellent musicians in
places which aren't regarded as typical concert halls.
Again, during this edition of the festival, PFK Sopot
ensured that the audience wasn't disappointed.

The first days of August in Sopot were full of
music. Music lovers had a chance to listen
to four concerts with various programmes
which were held in four different places –
and in terms of emotions evoked, sometimes
even took the listeners to foreign countries
and lands. On 3 August in the Forest Opera
in Sopot, the most prominent Polish soprano – Aleksandra Kurzak – performed with
the accompaniment of the Polish Chamber
Philharmonic Orchestra (PFK) Sopot. From
the very first sounds of the overture from the
opera ‘Don Pasquale’, the orchestra under the
baton of Wojciech Rajski delighted the listeners, taking them from the amphitheatre in
Sopot to the world of unforgettable music experiences. The soloist began her performance
with Norina's aria ‘Quel guardo il cavaliere’
from the opera, captivating the audience with
her crystal voice and vocal technique. The
Forest Opera reverberated with the greatest
operas of Donizetti, Rossini, Bizet, Puccini,
Verdi, Mascagni, Cilea and Leoncavallo. The
choice of repertoire showed that from great
music events, the Polish audience expects not
only commonly known and loved arias – such
as Lauretta's cavatina ‘O mio babbino caro’
from the opera Gianni Schicchi – but also
more ambitious pieces, which are performed
less often in popular opera theatres. Moreover, the PFK Sopot orchestra proved that
not only does it keep up with world-renowned
stars, but also that such a concert could be
performed in the prestigious Metropolitan
Opera in New York or La Scala in Milan.
Among the several thousand listeners gathered that evening in the Forest Opera, there
was also another star in the spotlight. Jan A.P.
Kaczmarek came to Sopot as a Special Guest.

Another remarkable event took place on
5 August. The terraces by Aquapark Sopot
– despite unfavourable weather conditions
– were filled up with spectators awaiting the
beginning of the Concert of Film Music. The
Polish Chamber Philharmonic Orchestra
Sopot gave a brilliant performance of hypnotising music from most wonderful Hollywood productions composed by Jan A.P.
Kaczmarek. A monographic nature of the
concert was enriched with backstage stories
and anecdotes told by the Special Guest. The
Oscar winner showed himself not only as
a prominent composer, but also as an utterly
charming man, whose charisma and great
personality won great favour of the audience
at the very beginning.
The music lovers were still under the spell
of the previous concerts, when on the next
day, in the Church of St. George, the Concert
of Baroque Music was held. Musicians of the
La Stagione Frankfurt band, performing early music, took the listeners to the fascinating
world of the 17th century. The church reverberated with concerts and symphonies of
Graun, Quantz, Telemann and Vivaldi. Replicas of Baroque instruments such as violone,
the ancestor of double bass, was a great attraction. Michael Schneider and Karl Kaiser,
conductors, demonstrated outstanding mastery of the flautino and the traverso, which
drew a round of applause of the audience.
Antonina Styczeń, a young, remarkably talented flautist – a soloist of the Final Concert
– showed her virtuosity as well. Together with
the Polish Chamber Philharmonic Sopot, she
performed the thrilling ‘Four Seasons’ of Antonio Vivaldi. Flute transcription of the piece
must have been an extremely demanding task
for the soloist, but she definitely rose to the
challenge and was brilliantly successful. An
analogous cycle composed by Astor Piazzolla
performed by the maestro Rajski's orchestra
delighted the spectators, engaging them completely in the compositions played that evening – the works of the Argentinean composer are just like that, they can't be missed out.
The great number of music lovers gathered in
the Church of St. George were captivated by
both the lyrical music of the Italian priest and
the passion of the tango master.
This year edition of International Music
Festival Energa Sopot Classic definitely met
all the expectations and, according to the
festival catalogue, set itself on a music pedestal. Eminent artists renowned all around the
world, enchanting the audience with their
voices, works or virtuosity of performance,
showed us that Energa Sopot Classic is a synonym of artistic quality and a brand ensuring
a multitude of unforgettable experiences, not
only the musical ones.
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TYLKO PRAWDA
JEST CIEKAWA
Z WICEMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, INICJATORKĄ
OŚRODKA BADAŃ NAD TOTALITARYZMAMI I PROGRAMU „ZAPISY
TERRORU”, DR HAB. MAGDALENĄ GAWIN ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA.
TEKST Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA Monika Szałek

T YLKO PRAWDA JEST CIEK AWA

Skąd wziął się pomysł założenia Ośrodka Badań nad
Totalitaryzmem im. Witolda Pileckiego?

Taki ośrodek już dawno powinien powstać. Dwa totalitaryzmy – niemiecki i sowiecki – były różne, ale należy przeprowadzać nad nimi porównawcze badania. Zanim Związek
Sowiecki i III Rzesza stały się śmiertelnymi wrogami, w latach 1939-1941 zawiązały najściślejszą współpracę, zgodnie
napadły na Polskę, potem podzieliły się Europą. W miejscu,
gdzie mieszkamy, było epicentrum zła, zginęło 6 milionów
przedwojennych polskich obywateli: 3 miliony Żydów i 3
miliony Polaków. W porównaniu z Niemcami mamy mało
instytucji zajmujących się totalitaryzmami. Potrzebna jest
większa synergia działań między instytucjami i zdecydowanie więcej przepływu między kulturą i nauką.

O K ILK A WA Ż N YCH R ZECZ Y
N IE ZDĄ Ż Y Ł A M ICH ZA PY TAĆ.
BY Ł A TA K A J EDNA H ISTOR I A,
STR A SZ N IE PON U R A,
KTÓR A ZAWSZE W R ACA Ł A,
A N IGDY N IE ZOSTA Ł A
OPOW IEDZI A NA W Ł A ŚCI W IE
OD POCZĄTKU DO KOŃCA.

Dlaczego patronem jest rotmistrz Witold Pilecki?

Pilecki walczył z Niemcami, dobrowolnie na 3 lata poszedł
do Auschwitz, spisał stamtąd swoje pierwsze raporty.
Uciekł z Auschwitz, w 1944 roku wziął udział w Powstaniu
Warszawskim, po wojnie został oskarżony przez komunistów o szpiegostwo. Zabili go. Piętna śmierci Pileckiego,
najodważniejszego członka ruchu oporu w okupowanej
Europie, komuniści nigdy nie zetrą.
Co to są „Zapisy terroru”?

To przesłuchania Polaków zbierane bezpośrednio po II
wojnie światowej do lat 80-tych, dokumentujące zbrodnie nazistowskie w okupowanej Polsce. Zapomniane,
niewykorzystywane nawet przez zawodowych historyków. Z samej Warszawy będziemy ich mieć kilka tysięcy,
z reszty Polski kilkakrotnie więcej. Dojdą do tego – o ile
powiodą się negocjacje – tysiące relacji Polaków, a także
Żydów z okupacji sowieckiej w latach 1939-1941, składane
jeszcze w trakcie wojny. Docelowo Ośrodek Badań nad
Totalitaryzmami ma stworzyć największy zbiór zeznań
ludności cywilnej w okupowanej Europie. Idealny materiał dla historyków i ludzi kultury, scenarzystów i pisarzy.
Jeśli chcą zorientować się, na czym polegał terror z lat II
wojny światowej, już nie muszą jechać do archiwum i szukać wśród tysięcy stron dokumentacji. Wystarczy wejść
na zapisyterroru.pl na swoim własnym komputerze, we
własnym domu. Będą trzy wersje: przepisana na komputerze, oryginalna i angielska. Pierwsze pół tysiąca zeznań
w wersji angielskiej będzie gotowe na jesieni.
Premiera zbioru „Zapisy terroru” odbyła się 4 sierpnia.
Skąd ta data?

To data ludobójstwa dokonanego w warszawskiej Woli.
W pierwszych dniach sierpnia Niemcy zabili między 40 a 50
tysięcy mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci,
bo z Berlina wyszedł rozkaz, żeby zabić wszystkich mieszkańców miasta. Potem Niemcy zrezygnowali z masowych
egzekucji, bo przeszkadzały im w tłumieniu powstania.
Z Warszawy wywieziono ponad 8 ton ludzkich prochów,
spopielonych ludzi. Cała Warszawa usłana była trupami
i płytkimi grobami. Bilans pacyfikacji powstania przez
Niemców to co najmniej 150 tysięcy ludności cywilnej.
Pani rodzina pochodziła z Woli?

Nie. Moja rodzina przed wojną mieszkała w centrum, na ulicy
Noakowskiego i w okolicach. Jedna osoba na Powiślu. W aktach urodzeń i małżeństw pojawia się też Wola, ale w głęb-

szym XIX wieku. Rodzina mego ojca związana była z dwoma
miastami: Warszawą i miastem na północnym Mazowszu –
Ostrowią Mazowiecką, i to od początku XIX wieku. Migracje
odbywały się w dwie strony, pokolenie po pokoleniu. Wydaje
mi się, że kochali oba miasta. Opowiem taką historię: przed
wojną kuzyn mojego dziadka, absolwent Szkoły Wawelberga, prowadził własną firmę budowlaną w Warszawie. Kiedy
nie mógł wyrwać się na dłużej z pracy, jechał na Dworzec
Wileński, gdzie stali żydowscy przewoźnicy z Ostrowi. W kilkanaście minut dowiadywał się od nich kto umarł, komu się
powiodło, a kto splajtował. Mieszkając w Warszawie cały
czas zachowywał kontakt z Ostrowią. Ale też kochał Warszawę. Kiedy jego siostra, przedwojenna pracowniczka Korpusu Ochrony Pogranicza, musiała w latach 40-tych uciekać
z Warszawy do Bydgoszczy, to w nowym miejscu nie mogła
znaleźć dla siebie miejsca. Wróciła stęskniona do Warszawy
w 1957 roku. Nie wszyscy do Warszawy wracali tak szybko,
poza tym część rodziny została na emigracji.
Bali się?

Myślę, że tak. Sytuacja rodzin związanych z zawodową
przedwojenną armią, KOP, administracją państwa jest
słabo opisana. W powojennej Polsce nie było dla nich
miejsca; po stalinizmie mieli do wyboru dwie możliwości:
fałszować własne biografie albo emigrować.
Stąd to zainteresowanie losami rodziny?

Historia rodziny do wybuchu wojny była bardzo barwna.
Wszystkie siostry dziadka pracowały zawodowo, były
zgrabne, długonogie, dobrze jeździły na nartach, zimą
wyjeżdżały do Worochty i Zakopanego, latem do Druskiennik. Wszystkie miały mężów, a niektóre kochanków. W głębokiej komunie robiły wrażenie, jakby były
z innego świata. Miały wdzięk i niesamowity szwung na
życie. O kilka ważnych rzeczy nie zdążyłam ich zapytać.
Była taka jedna historia, strasznie ponura, która zawsze
wracała, a nigdy nie została opowiedziana właściwie od
początku do końca. W skrócie brzmi to tak: jedna z sióstr
– Jadwiga Długoborska – miała pensjonat i domy pod wynajem w Ostrowi. W okresie wojny ukrywała tam Żydów
i oficerów Armii Krajowej. Została zadenuncjowana do
Gestapo, przeszła tortury i została rozstrzelana w ostatniej masowej egzekucji przed końcem okupacji. Miałam
trochę informacji w książkach, dotarłam do prywatnych
listów jej siostry, do tego doszły oficjalne zeznania przed
Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich, mnó-
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O Ś RODEK J E S T P OMO S T E M
M I ĘDZ Y NAU K Ą I K U LT U R Ą ,
JA K I E G O D O TĄ D
W P OL S C E N I E BY Ł O.
stwo innych źródeł, w tym wywiadów z ludźmi. Odnalazły mnie dwie dziewczyny z rodzin związanych z tą historią. Jedna mieszka
w Izraelu, druga w Krakowie: Mikhal Dekel
i Agata Warchalska. Po roku od mojego prywatnego śledztwa – znałam nazwiska i imiona
ukrywających się Żydów, dokładne dane osoby, która złożyła donos – odkryłam tożsamość
głównego mordercy tego miasta, nazywanego
katem Ostrowi. Grasował w okolicach Treblinki, torturował i zabijał masowo Polaków
i Żydów. Okazał się volksdeutschem. Mówił po
polsku tak samo płynnie jak ja i pan.
Nie wiedziała pani o tym?

Biorąc pod uwagę, że inną moją krewną, lekarkę, wysłał w 1943 roku do Auschwitz za przynależność do Armii Krajowej, drugą osobiście
katował i rozstrzelał, groził całej rodzinie za
odmowę podpisania volkslisty, to powinnam
wiedzieć o nim więcej. Ale nie wiedziałam. Nie
wiedziałam nawet, że zabił tyle osób. Wiedziałam, że był sadystą. Znęcanie się nad ludźmi
sprawiało mu przyjemność.
Dlaczego nie powiedzieli, że był
volksdeutschem?

Bo ten kontekst umykał w relacjach. Rodzina
koncentrowała się na wątku donosu i śmierci.
Na volksdeutschy była też w komunizmie forma cenzuralnego zapisu. Na przykład ich nazwiska w oficjalnych papierach pisano zawsze
w formie niemieckiej. W taki sposób zacierano ich pochodzenie. Historyk, który opisał historię Jadwigi, też tak zrobił. Inaczej nie mógł.
Dlaczego?

Myślę, że ta grupa była obiektem zainteresowania służb komunistycznych. Kartoteka
volksdeutschy została nie przez przypadek
ukryta pod Szczecinem w Międzyzdrojach
pod koniec komunizmu. Przeleżała tam wiele lat. Jednemu z generałów milicji komunistycznej zależało, żeby nikt z nich nie korzystał. Kazał je wywieźć z Warszawy. Wróciły
z powrotem kilka tygodni temu.
Co było takiego interesującego
w volksdeutschach?

Sprawowali niższe funkcje: na przykład tłumacza na Gestapo. Ale mieli dużą wiedzę,

bo tłumacze wzywani byli do większości
śledztw. Dysponowali wiedzą, którą zainteresowane były służby komunistyczne.
Czyli tragiczna historia miała dobry finał?
Po latach dowiedziała się pani prawdy…

Tamta historia jest straszna. Jedyny Polak
żydowskiego pochodzenia, który przeżył
dzięki upartemu milczeniu Jadwigi podczas
śledztwa i który ekshumował jej zmasakrowane ciało, został zamordowany strzałem
z broni krótkiej w 1964 roku we Wrocławiu.
Ludzi, którzy przywozili Jadwidze Żydów do
pensjonatu oskarżono po wojnie o szpiegostwo na rzecz III Rzeszy, bo przekraczali granicę dzielącą Generalną Gubernię i ZSRR.
Z jej przyjaciół zginęli prawie wszyscy. Inni
umarli zanim zdążyłam do nich dotrzeć.
Ale to ta historia otworzyła mi oczy na wywiad, werbowanie agentów Gestapo do UB,
likwidację świadków po wojnie. Otworzyła
mi oczy na kwestie zaniechania ścigania
zbrodniarzy i na fałszerstwa wymiaru sprawiedliwości w czasach komunistycznych.
W konkluzjach tej historii streszcza się misja
Ośrodka Badań nad Totalitaryzmem; ma indywidualizować historię XX wieku, odwoływać się w narracji do konkretnych doświadczeń ludzkich, identyfikować ofiary, ustalać
sprawców. Przez kontekst konkretnych ludzi
można zobaczyć mechanizmy działania
obu systemów dużo lepiej niż przez syntetyczny opis.
Czyli będzie to Ośrodek badawczy?

Ma też służyć ludziom kultury. Jeśli twórcom
brakuje wiedzy na temat epoki XX wieku,
zorganizujemy dla nich wykłady, zrobimy
porządny research źródłowy. Ośrodek jest
pomostem między nauką i kulturą, jakiego
dotąd w Polsce nie było. Ma stworzyć interesującą komplementarną narrację na temat
dwóch systemów. Od października Ośrodek
będzie prowadził warsztaty pisarskie dla historyków i przeglądy filmów.
To znaczy, że nie będzie zajmował się tylko
II wojną światową?

Nie. Będzie zajmował się historią do 1989
roku. Bo to jest horyzont czasowy konsekwencji napaści na Polskę w 1939 roku.

Czym zajmuje się pani jeszcze jako
wiceminister kultury?

Jako podsekretarz mam dużo bieżącej pracy. Jako Generalny Konserwator Zabytków
wprowadziłam ochronę powojennej modernistycznej architektury, dużo czasu poświęcam też ochronie zabytków. Jeszcze w tym
roku kalendarzowym chcemy przeprowadzić
reformę systemu ochrony zabytków w Polsce. Przygotowujemy też ustawę o jednolitej
cenie książki, żeby chronić małe księgarnie.
Ważną częścią mojej pracy jest propagowanie czytelnictwa w Polsce. Obecnie przygotowywany jest nowy program czytelniczy pt.
„Źródła tożsamości”. Spośród 200 książek
zaproponowanych przez stowarzyszenia społeczne i kulturalne małe wspólnoty szkolne,
parafialne, gminne będą wybierały jedną,
żeby ją czytać i wspólnie interpretować.
Potrzebujemy takich wspólnych punktów
odniesienia. Przygotowujemy też Rok Conrada na 2017 rok. To znakomity przykład
Polaka, Anglika i Europejczyka w najlepszym wydaniu.
Ogromna praca przed wami.

Ale warta zachodu.

T YLKO PRAWDA JEST CIEK AWA
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ONLY THE TRUTH IS INTERESTING
With the deputy minister of Culture and National Heritage, the
initiator of the Centre of Research on Totalitarianisms and the
“Records of Terror” programme - Dr Magdalena Gawin, spoke
Grzegorz Kapla.

Where did the idea of establishing the Witold Pielecki
Centre of Research on Totalitarianisms come from?

Such a centre should have been established a long time
ago. Two totalitarianisms, German and Soviet, were different, but they should be researched comparatively. Before
the Soviet Union and the Third Reich became deadly enemies in the years 1939-1941 they have formed the closest
cooperation, agreeably attacked Poland and later divided
Europe between themselves. The place where we live now
was the epicentre of evil. Six millions of pre-war Polish citizens have died here: three millions of Jews and three millions of Poles. In comparison to Germany we have very few
institutions working on totalitarianisms. A bigger synergy
of actions between institutions is needed and definitely
a better flow between culture and science.
Why is Captain Witold Pilecki the patron?

Pilecki fought the Germans, he willingly went for three years
to Auschwitz and he has written his first reports from there.

He escaped from Auschwitz, participated in the Warsaw Uprising in 1944, after war he was accused by the communists
of spying. They have killed him. Communists can never
erase the symbolism of Pilecki’s death, the bravest participant of the resistance movement in occupied Europe.
What are “Records of Terror”?

They are interrogations of Poles, collected right after the
Second World War up until the 80s, documenting the Nazi
crimes committed in occupied Poland; forgotten, unused
even by professional historians. Only from Warsaw we
will have a few thousands of them, few times more from
the rest of Poland. In addition – if all goes well during negotiations – we will have thousands of Poles’ and Jews’ testimonies from the Soviet occupation in 1939-1941, recorded still during the war. The goal of the Centre of Research
on Totalitarianisms is to create the biggest collection of
civil population testimonies in occupied Europe. An ideal
material for historians and people of culture: screenwriters and writers. If they want to find out how terror worked
in times of the Second World War they do not have to visit
archives and search through thousands of pages of documents anymore. They can simply go to zapisyterroru.pl
on their own computers, in their own homes. There will
be three versions: rewritten on a computer, the original
and in English. The first half thousand relations in English will be ready in autumn.
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The premiere of the collection “Records of Terror”
took place on August 4th. Why this date?

This is the date of genocide committed on Warsaw’s
Wola. During the first days of August the Germans have
killed between 40 and 50 thousands of Warsaw’s citizens: men, women and children, because an order came
from Berlin to kill all the citizens of the city. Later, the
Germans have given up on mass executions because
they needed to focus on suppressing the uprising. There
were more than eight tons of human ashes, burnt bodies, taken out of Warsaw. Whole Warsaw was full of human bodies and tombstones. German suppression of the
uprising killed at least 150 thousands of civilians.
Was your family from Wola?

No. Before war my family lived in the centre, on Noakowski Street and around there. One person on Powiśle. On
birth and marriage certificates Wola is also appearing,
but in the deeper 19th century. My father’s family was
connected with two cities: Warsaw and a city in North

Mazovia – Ostrowia Mazowiecka, and that is from the beginning of the 19th century. Migration was taking place in
both ways, generation after generation. I think that they
have loved both cities. I will tell you a story: before war, my
grandfather’s cousin, Wawelberg School graduate, had his
own construction company in Warsaw. When he could not
get out of work for longer, in his free time he went to the
Vilnius Station, where the Jewish carriers from Ostrowia
have stationed. In a few minutes he would find out from
them who died, who got lucky and whose business was
closed. While living in Warsaw he kept his contact with
Ostrowia at all times. But they have also loved Warsaw.
When his sister, pre-war worker of the Border Protection
Corps, had to flee from Warsaw to Bydgoszczy in the 40s,
she could not find her place there. She came back to beloved Warsaw in 1957. Not everybody returned to Warsaw
so quickly, part of the family has stayed abroad.
They were scared?

I think so. The situation of families’ connected with the
pre-war professional army, with the Border Protection
Corps, with national administration is not well documented. In post-war Poland there was no place for them;
after Stalinism they had two options – falsify their own
biographies or emigrate.
Why this interest in the family history?

The family history up to the beginning of war was very
colourful. All sisters of my grandfather worked professionally, were attractive, with long legs, skied, and
went to Vorokhta and Zakopane during the winter, and
Druskieninkai in the summer. They all had husbands
and some had lovers. In deep communism they seemed
to be from a different world. They had charm and an
amazing lust for life. I did not have enough time to ask
them about some important things. There was this one
story, very dark, which kept on coming back, but it was
never actually told from the beginning to the end. In
short it goes like this: one of the sisters – Jadwiga Długoborska – she had a guesthouse and houses to rent in Ostrowa. During the war she was hiding Jews and officers
of the Home Army. She was denounced to Gestapo, underwent torture and was shot in the last mass execution
before the end of the occupation. I had some information
in books; I reached her personal letters to her sister, in
addition to official testimonies before the Main Research
Committee of Hitler Crimes, plenty of other sources, including interviews with people. I was found by two girls
from families connected with this story. One of them
lives in Israel, the other in Krakow: Mikhal Dekel and
Agata Warchalska. After a year of my personal investigation - I knew the names of hiding Jews, exact personal details of the person, who was the informer – I discovered
the identity of the main murderer of this city called the
executioner of Ostrowa. He hunted around Treblinka,
tortured and mass murdered Poles and Jews. He turned
out to be a volksdeutsche. He spoke fluent Polish, as well
as me or you.
You did not know about this?

Taking into consideration that another of my kin, a doctor, was sent by him to Auschwitz in 1943 for being part
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of the Home Army, one more he has personally tortured and shot, threatened the
whole family for refusing to sign the volksliste – I should have known more about
him. But I did not. I did not even know that
he has killed so many people. I knew that
he was a sadist. Torturing others gave him
pleasure.
Why it was not said, that he was
a volksdeutsche?

Because this context was missing from the
stories. The family concentrated on the part
of informing and death. In communism
there was a form of censorship rule for volksdeutsche. For example, their names were
always written in the German form on official documents. This way their ancestry was
always hidden. A historian, who wrote about
Jadwiga’s death, also did this. He could not do
it otherwise.
Why?

I think that this group was an object of interest for communist services. The volksdeutsche file was purposely hidden in Międzyzdroje by Szczecin at the end of communism. It
laid there for many years. One of the militia
communist generals did not want anyone to
use them. He ordered for them to be taken
away from Warsaw. They came back a few
weeks ago.
What was so interesting about the
volsdeutsche?

They were working the lower functions: for
example a translator for Gestapo. But they
had a lot of knowledge, for translators were

called to most investigations. They had the
knowledge that interested the communist
services.
So a tragic story had a good finale? Years
later you have discovered the truth…

This story is horrible. The only Jewish Pole,
who lived because of the stubborn silence of
Jadwiga during the interrogation and who
exhumed her mascaraed body, was killed
by a shot from a short gun in 1964 in Wroclaw.
People who brought Jews to Jadwiga’s guesthouse were accused after the war of spying
for the Third Riche, because they were crossing the border of the General Government
and USSR. Amongst her friends almost everyone has died. Others have died before I could
reach them. But it is this story that has opened
my eyes to the secret service, enlistment of
Gestapo agents to the MBP, liquidation of
witnesses after the war. It has opened my eyes
to forsaking the chase of criminals and falsifying the justice system in the communist
period. In conclusion, this story describes in
short the mission of the Centre of Research
on Totalitarianism: it is to individualize the
story of the 20th century, call on its narration
to concrete human experiences, identify the
victims and find the perpetrators. Through
the context of specific people you can see the
mechanisms of both systems much better
than through a synthetic description.
So this will be a research centre?

It is also there to serve culture. If artists are
lacking knowledge about the period of the
20th century then we will organize lectures
for them, make a solid source research. The
Więcej na anywhere.pl

centre is a bridge between science and culture, one that has not yet been built in Poland.
It is here to make an interesting complementary narration on two systems. From October
the centre will hold writing workshops for historians and film festivals.
This means that it will concentrate only on
Second World War?

No. It will concentrate on history up until
1989. This is the time horizon of consequences of the attack on Poland in 1939.
What else are you doing as the vice
minister of culture?

As the undersecretary I have a lot of current
work. As the General Monuments Restorer
I have introduced the post war modern architecture protection, I devote a lot of time to
monument restoration. Still in this calendar
year we want to hold a reform of the monument protection system in Poland. We are also
preparing an act about a uniform book price
to protect small bookshops. An important
part of my work is popularizing reading in Poland. Currently, a new readers’ programme is
being prepared, called “Sources of Identity”.
From two hundred books proposed by social
and cultural associations’ small schools, congregations and local communities will choose
one to read and interpret it together. We need
such common points of reference. We are
also preparing the Conrad’s Year for 2017. He
is a great example of a Pole, Englishman and
European in the best way.
Great deal of work ahead of you.

But worth the effort.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

rytuały i podtrzymywali wierzenia przodków, przyjmując
jedynie wierzchnie, naskórkowe formy chrześcijaństwa.
Z wiekami jednak chrześcijaństwo umacniało się coraz
bardziej, aż w wieku XV Kościół poczuł się na tyle mocny, że
wraz z opublikowaniem bulli papieża Inocentego VIII „Summis desiderantes affectibus” (potępiającej czary i herezje),
wydał otwartą wojnę ostatnim niedobitkom pogaństwa. Zaś
inkwizycyjne świadectwa, jakie pozostały po prześladowaniach tzw. czarownic, pomagają dziś zrozumieć, na czym
polegał ów wiedźmi, Dianiczny kult.
Książka Murray wydaje mi się fascynująca, bo cytując
obficie źródła historyczne, szczegółowo opisuje ceremonie
inicjacyjne czarownic, ich śluby, zgromadzenia (nie tylko
sabaty, ale i esbaty), rytuały (hołdy, tańce, uczty, sakramenty, zaklęcia) oraz organizację (tzw. koweny). A jakby komuś
było mało, jest też dodatek, w którym można przeczytać,
jak m.in. z pietruszki, tojadu, belladonny, sadzy, krwi nietoperza i dziecięcego sadła zrobić maść do latania.
Nie próbowałem, ale tylko dlatego, że nie lubię latać.

SABAT
BEZ TA JEMNIC

ENGLISH

SABBATH WITH NO SECRETS

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

MARGARET ALICE MURRAY, „WIEDŹMI KULT
W EUROPIE ZACHODNIEJ”, WYDAWNICTWO
SACRUM, KATOWICE 2016.

Blisko sto lat czekała na polskie wydanie kultowa w kręgach
tzw. neopogan książka o wiedźmach, napisana przez brytyjską antropolog i religioznawczynię Margaret Alice Murray.
Teza Murray jest prosta i atrakcyjna: europejskie czarownice (o istnieniu których wiemy przede wszystkim za
sprawą ich okrutnych prześladowań w wiekach XV-XVIII)
to nie zwykłe kobieciny, zajmujące się zielarstwem i położnictwem, co padły ofiarą ciemnoty i histerii. To również nie
– jak twierdziło wielu historyków chrześcijan – podejrzane
wyznawczynie kultu Szatana, uprawiające antychrześcijańską czarną magię. Czarownictwo (dla którego Murray
stworzyła oddzielny termin „kult Dianiczny) to religijne
wierzenia i rytuały, które zdaniem brytyjskiej badaczki
były starożytną religią Europy. A religia ta czciła nie chrześcijańskiego Diabła, ale przedchrześcijańskiego Boga, którego kult związany był z płodnością.
W opinii Murray wcześniejsze religie nie mogły zniknąć
wraz z konwersją na chrześcijaństwo europejskich władców. Ich poddani z pewnością dalej odprawiali odwieczne

A book about witches, cult among the so-called neo-pagans, written by Margaret Alice Murray, a British anthropologist and religion expert, waited nearly one hundred
years to be published in Poland.
Murray's thesis is simple and attractive: European
witches (about whose existence we know mostly owing to the cruel persecution they suffered in 15th–18th
centuries) weren’t ordinary women dealing with herbal
medicine and obstetrics that fell victim to ignorance and
hysteria. Neither were they – as a number of Christian historians claimed – suspicious followers of the Satanic cult
practising anti-Christian black magic. Witchcraft (for
which Murray coined a separate term ‘the Dianic cult’)
embraces religious beliefs and rituals, which, according
to the British scholar, were the ancient religion of Europe. This religion didn't worship the Satan, but a god of
pre‑Christian times, related to a fertility cult.
According to Murray, former religions couldn't disappear with the conversion of European rulers to Christianity. Certainly, people continued to perform the ancient rituals and follow the beliefs of their ancestors, converting
to Christianity only on the surface. With time, however,
Christianity was getting stronger and stronger, and in the
15th century, the Church felt strong enough to declare
war on the last pagan survivors with the publication of
Summis desiderantes affectibus – a papal bull condemning witchcraft and heresy issued by Pope Innocent VIII.
Inquisition evidence regarding the persecution of the socalled witches that has remained enables understanding
of the witchcraft – the Dianic cult.
I find the book fascinating because it describes ceremonies of witches' initiation, their vows and assemblies
(not only sabbaths, but also esbats), rituals (homage,
dances, feasts, sacraments, charms and spells) and organisation (so-called Covens). And if that's not enough,
there is also an appendix with instructions to make a flying ointment from i.a. parsley, aconite, belladonna, soot,
bat's blood and child's fat.
I haven't tried – only because I don't like flying.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).
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OPIEKUN

REŻ. MICHEL FRANCO

WOJCIECH
KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz,
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz
wart obejrzenia.

Z

e slow cinema jest trochę jak z malarstwem abstrakcyjnym – postawmy
obok siebie dwie abstrakcje łudząco
podobne w formie i jedna zażre, a druga nie.
Nie sposób tego wytłumaczyć, ale intuicja
podpowiada, że tak właśnie jest i koniec –
kwadrat z lewej ma moc hipnotyczną, a ten
z prawej to zwykły bohomaz. Nowa fala w kinie meksykańskim wysforowała się przed
rosnącą grupę twórców rozmiłowanych w filmowym minimalizmie, czyniąc z długich,
kontemplacyjnych ujęć nieomal styl narodowy. O ile jednak przed autystycznymi
utworami Carlosa Reygadasa wszystkich
sumiennie ostrzegam, a do filmów Fernando
Eimbckego zachęcam bez euforii, pojawił
się na horyzoncie kolejny młodzian (wciąż
nazywam tak wszystkich ludzi młodszych
od siebie, choć wypada, żeby przed pięćdziesiątką mi przeszło), którego ostatnie dzieło
mam za przykład kina krynicznej czystości. Michel Franco, bo o nim mowa, przed

dwoma laty został nagrodzony w Cannes za
film „Pragnienie miłości”, pokazujący zdumiewające, bezinteresowne okrucieństwo
nastoletniego stada wobec nieakceptowanej
Nowej w klasie. Film był przy okazji studium
nieprzepracowanej żałoby, śmierć była silnie
obecna w przestrzeni pozakadrowej, jako nagłej i dotkliwej nieobecności. Nagrodę wręczał Tim Roth, oczarowany filmem do tego
stopnia, że w kolejnym dziele Franco, „Opiekunie”, do którego się dołożył także jako producent, praktycznie nie schodzi z ekranu.
I tu już śmierć jest uporczywie obecna jako
proces umierania, wstydliwy, nieapetyczny,
wypierany i chowany przez zdrowe społeczeństwo. USA to kraj jeszcze bardziej popieprzonych kołtunów niż Polska – skoro więc
karmienie piersią w miejscu publicznym
uważa się za skandal, tym łacniej umieszcza
się w miejscach odosobnienia umierających.
Roth gra tutaj kogoś w rodzaju anioła dobrej
śmierci, ale nie bójcie się słowa „anioł”, to nie
jest pierdołowata komedia rodem z Krakowa,
to kawał soczystej sztuki mięsa filmowego.
Streszczenie działa tak odstraszająco, że
zobaczyłem „Opiekuna” z półrocznym opóźnieniem – oto bowiem przez półtorej godziny
aktor, którego nie lubię, pomaga w czynnościach toaletowych terminalnie chorym. Tak
łatwo było tu popaść w emocjonalny szantaż,
tak blisko było do granicy pornografii śmierci, że genialny efekt końcowy należy docenić
tym bardziej. A kiedy już wygodnie wymościmy się w perwersyjnej przyjemności kinomana, zachwyconego filmową robotą, Franco
hałaśliwie dowala ostatnim akordem, odrzucającym, kontrowersyjnym, irytującym. Ale
nikt nie powiedział, że ma być miło.
Moje odkrycie ostatnich miesięcy, lektura obowiązkowa.

Slow cinema is a bit like abstract painting
– if we juxtapose two abstract paintings,
strikingly similar in form, one will click, the
other won't. It's impossible to explain, but intuition suggests that it's like that and that's
all – the square on the left is hypnotising,
whereas the one on the right is just a daub.
The new wave in the Mexican cinema took
the lead with a growing number of directors
enthusiastic about film minimalism, nearly making long reflective takes a national
style. Even though I duly warn everybody
of autistic works of Carlos Reygadas and
recommend the films of Fernando Eimbcke
without great enthusiasm, another sapling
(I still call everyone who's younger than
me like that, although it's only right that I’ll
have stopped by the time I'm fifty) has appeared on the horizon. I regard his last work
as an example of the cinema of absolute purity. Michel Franco, two years ago, won an
award at the Cannes Film Festival with his
film ‘After Lucia’, depicting shocking and
disinterested cruelty of a flock of teenagers
to the New Girl in class. The film was also
a study of unfinished mourning – with death
strongly present off screen as a sudden and
acute absence. The award was presented by
Tim Roth, enchanted with the film to such
an extent that in his next film of Franco,
‘Chronic’, to which he contributed also as
a producer, he practically doesn't leave the
screen. And here the death is persistently
present as a process of dying – shameful, uninviting, denied and hidden by the healthy
society. The USA is a country of even more
screwed up obscurants than Poland – if they
regard breast-feeding in public as a scandal,
the more eagerly they put dying people in
isolation. Roth appears here as some kind of
an angel of good death, but don't be afraid
of the word ‘angel’ – it's not a corny comedy from Cracow, this film is a piece of art
meat. A summary is so discouraging that
I saw ‘Chronic’ half a year later – for an hour
and a half an actor, whom I dislike, assists
chronically ill people in the bathroom. It
was so easy to fall into emotional blackmail,
so close to cross the border where death
pornography begins, that the brilliant end
result should be appreciated even more.
And when we're already comfortable in the
perverse pleasure of a film fan enchanted
with the film work, Franco punches us with
the last accord, repulsive, controversial, irritating. Nobody said it would be nice.
It's my discovery of the last months,
a must-see.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2)

CHRONIC – DIRECTED BY MICHEL
FRANCO
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BYCIE TATĄ
JEST
W PORZĄDKU
OD JAKIEGOŚ CZASU OBOK MATKI POLKI W KADRZE
NIEŚMIAŁO POJAWIA SIĘ OJCIEC. W CZERWCU MIAŁ
SWOJE ŚWIĘTO. LAURKI ROZDANE. A CO OJCOWIE
NOWEJ GENERACJI DOSTAJĄ OD ŻYCIA NA CO DZIEŃ?
TEKST Sylwia Gutowska

M

oda na tatusiowanie przeżywa rozkwit w reklamach i kolorowych magazynach. Gdy ten
trend przecedzimy przez sito rzeczywistości,
dostaniemy wzloty i upadki, czyli zwyczajne życie. Ale
z dzieckiem mimo wszystko jest lepiej. Co do tego wszyscy są zgodni, choć na samym początku nie wiedzieli, co
ich czeka.

ETAP 1. OSWOIĆ SIĘ Z NOWOŚCIĄ
Filip Zawada, 41 lat. Multiartysta. Jest muzykiem (grał
m.in. w zespołach Pustki i Indigo Tree), kompozytorem
teatralnym (współpracuje m.in. z reżyserem Przemysławem Wojcieszkiem), poetą i prozaikiem. W 2014 zdobył
tytuł mistrza Polski w łucznictwie polowym, w lipcu tego
roku powtórzył ten sukces. Do tego jest ojcem 7-letniego Filipa. Mogło by się wydawać, że to bohater naszych
czasów, który może wszystko. Tymczasem w wydanej
rok temu powieści poetyckiej „Pod słońce było” jego
główny bohater na wieść o tym, że zostanie ojcem,
postanawia zamilknąć, a następnie trafia do szpitala
psychiatrycznego.
– W mojej książce większość rzeczy to prawda. – pisze w odpowiedzi na mój mail. Gdy potem pytam go, czy
zostanie ojcem było dla niego szokiem, odpowiada ze
stoickim spokojem: – Nie szokiem, ale rzeczą nową, do
której musiałem się przyzwyczaić.
Pytam, czy rodzicielstwo wymaga pozbycia się części swojego ego i czy przeszkadza mu to jako artyście.
Filip cieszył się, że mógł się go pozbyć, bo ego, choć
pomaga w tworzeniu, to bardzo przeszkadza w życiu.
– A życie jest najważniejsze. – mówi. Dzisiaj dziecko
nie jest żadną przeszkodą w codziennej pracy. Z żoną,

ZDJĘCIA Prywatne archiwum bohaterów

TOMASZ BUŁHAK Z ZU I BASIĄ.
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FILIP I FILIP ZAWADA W MASKACH ANDRZEJA GOŁOTY.

DZ I S I A J DZ I E C KO N I E
J E S T Ż A DNĄ PR Z E S Z KODĄ
W C ODZ I E N N E J PR AC Y.
Z Ż ONĄ , TA K Ż E A RT YS T K Ą ,
DZ I EL Ą S I Ę OB OW I Ą Z K A M I.
także artystką, dzielą się obowiązkami.
Gdy któreś z nich nad czymś intensywnie
pracuje, wtedy drugie przejmuje opiekę
nad synem.
Michał, 23 lata. Świeżo upieczony absolwent ekonomii, pracuje w firmie pozyskującej środki z UE. Jest ojcem trzyletniego
Ignasia. Zostanie rodzicem na samym początku studiów było dla niego i jego dziewczyny wyzwaniem. Oboje nie mieli jeszcze
stałej pracy. Michał nie wiedział, co go czeka aż do urodzenia się synka, bo przez cały
okres ciąży mieszkali jeszcze osobno. Krok
po kroku wszystko sobie poukładali. Mówi,

że dla niego zabawa z ojcostwem rozkręciła
się dopiero, gdy Ignaś zaczął być świadomy
i można się było z nim komunikować.
Michał Mularczyk, 30 lat. Od kilku lat
mieszka w Stanach Zjednoczonych, dokąd
przeprowadził się z ówczesną dziewczyną,
gdy jego firma zaproponowała mu przeniesienie do oddziału za oceanem. Potraktowali to jak przygodę. I zostali. Od trzech lat
są małżeństwem i mają półroczną Ninkę.
O swój amerykański sen Michał starał się
długo. Najpierw musiał przekonać żonę, że
to już czas na dziecko. Z całą resztą nie było
łatwiej, mimo że oboje byli zdrowi. W końcu
MICHAŁ I NINA MULARCZYK.
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się udało. – Największa różnica między życiem w Polsce
i w Stanach jest taka, że tutaj ludzie bardziej sobie ufają.
Nie trzeba zastanawiać się, czy ktoś chce cię oszukać.
No, i ludzie się uśmiechają. – mówi.
Życie z dala od rodziny w Polsce jest bardzo ciężkie
i już od dwóch lat nie mogą zdecydować, czy wrócić, czy
zostać. Pytam, jak to jest wychowywać dziecko w kraju
broni i fast foodów. Mówi, że chociaż media pokazują
udramatycznioną wersję rzeczywistości, to niedługo
przeprowadzają się do domu i sami zastanawiali się, czy
nie powinni kupić broni. Bo prawie w każdym domu
broń jest. – To są takie różnice, których nie rozumiem
i chyba już nie staram się zrozumieć. – mówi Michał.
Amerykanie są bardzo rodzinni i żyją na luzie. Mniej
skupiają na tym, w co się ubierają i czym jeżdżą, a bardziej na tym, by po prostu być szczęśliwymi. Pod względem ilości wolnego czasu i możliwości spędzania go z rodziną Michałowi i jego dziewczynom żyje się lepiej.
Radosław Rybak, 37-letni pracownik dużej firmy finansowej, ojciec siedmioletniego Olka i czteroletniego
Michała. Był jednym z tych facetów, którzy mówią, że nie
chcą mieć dzieci. – Na wieść o ciąży swojej dziewczyny
pomyślałem: „O kurczę, trzeba szykować pierścionek!”.
Pobrali się dopiero przy drugim dziecku. Ale ciężar
bycia ojcem poczuł od razu. Gdy niósł pierworodnego
do ważenia z sali porodowej, po długim porodzie, pomyślał: „Jezus, to moje dziecko!”. To była trzecia myśl,
bo w pierwszej kolejności ucieszył się, że to już koniec,
a potem myślał, kiedy będzie mógł obdzwonić rodzinę.
Najtrudniejsza do opanowania była techniczna część,
czyli przewijanie i kąpanie. – Ludzie z rozbudowaną

„ J EZ U S , T O MOJ E
DZ I E C KO!”. T O BY Ł A
T R Z E C I A M YŚ L ,
B O W PI ERWS Z E J
KOL E J NO Ś C I
UC I E S Z Y Ł S I Ę,
Ż E T O J UŻ KON I E C ,
A P O T E M M YŚ L A Ł ,
K I EDY B ĘDZ I E MÓ G Ł
OBDZ WON IĆ RODZ I N Ę.
wyobraźnią mają ciężko, gdy mają dzieci. Ciągle boisz
się, że coś się może stać. – mówi. Na szczęście nic się nie
stało i kilka lat później do Olka dołączył Michał.
Tomasz Bułhak, 32 lata, restaurator i autor bloga
„Tata w budowie”, do ojcostwa podszedł systemowo.
Jego blog niedawno ukazał się w formie książki, która
całkiem nieźle radzi sobie na rynku, zwanym „parentingowym”. Ale on sam jest przeciwnikiem nowej mody
wśród rodziców, która neguje stary model rodziny. Nazywa siebie ojcem-amatorem. – Nie lubię ideologizacji
rzeczywistości. – mówi Tomasz. – To świetnie, że aktywizuje się ojców, ale mam wrażenie, że niektórzy trochę
się zagalopowali w tym trendzie, krytykując naszych
własnych ojców. A oni byli ojcami w diametralnie innym
kontekście. W siermiężnym PRL - u, oprócz tego, że nie
mieli dostępu do całej masy artykułów, ludzie po prostu
mieli inne sprawy na głowie. – tłumaczy. – Chorobą naszych czasów jest to, że ludzie chcą mieć wszystko na sto
procent. Chcą mieć super związek, dwa razy w roku wyjeżdżać na wakacje, mieć super ciało i najlepszy samochód. Motywacje są super, ale to przekłada się na mocno
eksploatacyjne podejście do nas samych.
On sam, ojciec dwóch córek – trzyletniej Zu i dziesięciomiesięcznej Basi – w swoim rodzicielstwie skupia się
na pokazywaniu im jego dobrej relacji z żoną. Na pytanie
o to, czy chciałby mieć syna, odpowiada, że na razie odpoczywają od koncepcji dalszego poszerzenia rodziny. Drugie dziecko dało im się we znaki i zakwestionowało ich
samozadowolenie – przede wszystkim w kwestii cierpliwości. – Jest radośnie, ale czasem niełatwo – przyznaje.

ETAP 2. SPECJALNE MOMENTY
Filip Zawada: – Nigdy później nie doświadczałem tego,
że mogłem wstać o 2 w nocy, zapakować go do nosidełka
i po prostu chodzić po domu. To było dla mnie bardzo
przyjemne. To była też praca nad koncentracją. Dziecko
bardzo uczy uważności, która towarzyszy mi cały czas. –
Skupiam się na tym, że jest dzień – jest w porządku, jest
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M A ŁY F I L I P PR Z EBU DZ I Ł
S I Ę, S P OJ R Z A Ł
NA C H M U RY I S I Ę
U Ś M I E C H NĄ Ł . –
P OM YŚ L A Ł E M S OBI E ,
Ż E T E C H M U RY J EDNA K
SĄ W P OR Z Ą DK U.

większa, widzę, że jest indywidualnością,
ma swój własny charakter. Zaczynamy się
powoli rozumieć. Rodzi się między nami
zupełnie inny rodzaj miłości, której nigdy
wcześniej nie doświadczyłem. – mówi Michał Mularczyk.
Michał, ojciec Ignasia: – Najfajniejsze
są chwile, kiedy wracam z pracy, a Ignaś
krzyczy: „Tata wrócił!” i biegnie się przytulić. To jest bardzo wzruszające. Szczególny
moment, który mi utkwił w pamięci, to kiedy wróciłem do domu po dłuższym pobycie
za granicą. Nie było mnie przez miesiąc
i nie widziałem Ignasiaka na żywo. I kiedy w końcu wróciłem wieczorem, on spał.
W momencie, kiedy usiadłem przy nim,
zbudził się i radośnie zaczął wołać: „Tata,
tata!”. Wtulił się we mnie i przez dobre 10
minut nie chciał mnie puścić. Długo tego
nie zapomnę.

ETAP 3. DO PRZYSZŁOŚCI!
Piłkarzem, poetą, malarzem oraz hodowcą
rzepaku. – tym chciałby zostać w przyszłości Filip Zawada junior. Piłkarzem – tak po
prostu, poetą i malarzem to po rodzicach.
A hodowcą rzepaku, bo będzie z tego robić
olej napędowy do samochodów. – Życzę mu
tego, żeby został potentatem, bo przy mojej
emeryturze może być ciężko – mówi Filip
senior.
– Najczęściej Ignasiak chce być lwem –
mówi Michał.
Dla siedmioletniego Olka i czteroletniego Michała, synów Radka, największym
bohaterem jest obecnie wujek, który jest
policjantem.
Tata półrocznej Ninki sam jeszcze nie widzi dalszej przyszłości. Relacja ojca z córką
jest inna. Przyznaje, że trochę obawia się,
że gdy dziewczynka będzie dorastać, on nie
będzie w stanie pomóc w jej kobiecych problemach. – Ale na szczęście jest Ania, więc
wszystko poukłada się jak trzeba.
Mówi, że życie z dzieckiem to nauka każdego dnia.
– Odpowiedzialność za dziecko jest długoterminowa. Wszystko, co robię, będzie
miało wpływ na jej wybory w przyszłości.

MICHAŁ I IGNAŚ

noc – jest w porządku, pada – jest w porządku. Mój syn był pierwszą osobą, która mnie
tego nauczyła.
Przełomowy moment? Zajmował się kilkumiesięcznym synem, żona była w pracy.
Siedział na dworze z wózkiem. Mały Filip
przebudził się, spojrzał na chmury i się
uśmiechnął. – Pomyślałem sobie, że te chmury jednak są w porządku.
– Najfajniejsza jest zwykła codzienność. –
mówi Tomasz Bułhak. Ponieważ pracuje w gastronomii, zaczyna później i pierwszą część
dnia ma dla swoich córek. W relacji ze swoimi

dziewczynami próbuje pokazać męski sposób
odczuwania świata. Tak, by w przyszłości nie
bały się zaufać mężczyźnie.
Dla Radka, ojca dwóch chłopców w wieku szkolnym i przedszkolnym, codzienność
jest trochę jak mała wojna. – Łobuzują. Potrafią się pokłócić i przeprosić, pobić i znowu
przeprosić w ciągu pięciu minut. Mówię „Nie
skacz z wersalki, bo zrobisz sobie krzywdę”.
„Już raz skakałem i nic mi się nie stało.”
– Na początku, gdy Ninka się urodziła,
najważniejsze było zapewnienie jej podstawowych potrzeb. Teraz, gdy staje się

ENGLISH

BEING A DAD IS OKAY
Recently, beside a traditional Polish Mother, the
figure of Father has begun to appear shyly in the
picture. Dads had their day in June – cards given;
but what do the fathers of the new generation get
on a daily basis?

Nowadays, the craze for being a dad can be
seen in commercials and magazines. After
a reality‑check, we get ups and downs – an

B Y C I E TATĄ J E S T W P O R Z Ą D K U

ordinary life. But it is better with a child anyway. Everybody agrees with that, but at the very beginning, little
did they know what awaited them.

STAGE 1. GETTING
USED TO IT
Filip Zawada, aged 41. Multiartist. Musician (he used to
play in bands such as Pustki and Indigo Tree), composer (he has worked, among others, with theatrical director Przemysław Wojcieszek), poet and aprose writer. In
2014, he won the Polish field archery championship and
has recently repeated this success. Father of 7-year-old
Filip. It may seem that he is a hero of our time, that he
can do whatever he wants. However, in his poetic novel
published a year ago, Pod słońce było, when the main
character finds out that he is going to be a father, he
decides to become silent, and ends up in a psychiatric
hospital.
“Most events in my book are true”, he writes in response to my e-mail. When I ask him if becoming a father came as a shock, he answers: “It was not a shock, but
something new that I had to get used to”.
So I ask whether parenthood makes him lose a part
of his ego or prevents him from developing as an artist.
Filip was happy to get rid of his ego, because although
it stimulates creativity, it is difficult to live with. “And
life is the most important thing,” he says. “Nowadays,
a child is not a burden. Me and my wife, who is an artist
as well, divide household chores between us. When one
of us is working on something, the other is taking care
of our son.”
Michał, aged 23. A fresh graduate of economics,
working in a company dealing with EU funds. He is the
father of 3-year-old Ignaś. Becoming a father at the very
beginning of studies was a challenge for him and his
girlfriend. None of them had a regular job then. Michał
had not known what awaited him till his son was born,
because during the pregnancy, they lived separately.
They figured it out together step by step. He says that
being a father picked up steam when Ignaś started to
communicate.
Michał Mularczyk, aged 30. He has been living in the
US for a few years. He moved there with his girlfriend,
when his company offered him relocation. They treated
it like an adventure. And they stayed there. They have
been married for three years now and they have a daughter, Ninka, who is half a year old. Michał had waited for
his American dream to come true for quite a long time.
First, he had to convince his wife that is was time to have
a child. Then, it was not so easy, although they were both
healthy. Finally, they succeeded. “The biggest difference between the life in Poland and in the US is that
in the US people trust each other more. You do not have
to wonder whether someone wants to deceive you. Well,
and people smile,” he says.
Living far from their family in Poland is very hard,
and for two years they have been hesitating whether they
should stay in the US or come back. So I ask what it is
like to bring up a child in a country of guns and fast food.
He answers that although the media present a dramatic version of reality, he and his family are moving into
a new house and they have been wondering whether they

should buy a gun themselves. Because there is a gun in almost every household. “These are the differences which
I do not understand and I no longer try to get,” Michał
says. Americans are family-oriented and easy-going.
They focus less on what they wear and drive, and more
on being happy. In terms of the amount of free time and
time they can spend with their family, the life of Michał
and his girls is better.
Radosław Rybak, aged 37, working in a large financial company, the father of 7-year-old Olek and 4-yearold Michał. He used to be one of the guys who say they
do not want to have children. “When I found out that
my girlfriend was pregnant I thought: ‘Oh boy, I should

RADOSŁAW RYBAK Z SYNAMI - OLKIEM I MICHAŁEM
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get a ring!’” They got married only after the
second child. But since the very beginning,
he has felt what it is like to be a father. When
he was carrying his firstborn son from the
delivery room to have him weighted, he
thought: ‘Jesus, this is my child!’ Actually,
this was the third thing that came into his
mind. First, he was happy that it was over,
and next, he wondered when he would be
able to call his family. The hardest part was
the technical one, that is changing the diaper and bathing. “It is hard for overimaginative people. All the time you worry about
things that might happen,” he says. Luckily,
nothing happened and a few years later they
had another son, Michał.
Tomasz Bułhak, aged 32, an owner of
a restaurant and a blogger writing a blog
Tata w budowie [Eng.: Dad under construction], approached parenthood in a systemic
way. Recently, his blog has come out in the
form of a book, which is doing quite well on
the ‘parenting’ market. But he is an opponent of a new trend among parents that negates the old, traditional family model. He
calls himself an ‘amateur father’. “I do not
like ideologising reality,” Tomasz says. “It is
great that fathers are becoming more active,
but it seems to me that some of them have
gone too far, criticising our own fathers,
who were fathers in a totally different context. In the rough times of PRL [Polish People's Republic] they did not have any access
to a number of items. Besides, they had other things to worry about,” he explains. “The
disease of our times is that everybody wants
everything to be perfect. A perfect relationship, holidays twice a year, a great body and
the best car. Motivation is great, but it leads
to overexploitation.”
He has two daughters – 3-year-old Zu and
10-month-old Basia – and focuses on showing them the good relationship he has with
his wife. When asked whether he would like
to have a son, he says that they are having
a rest from thinking about expanding the
family. The second child gave them a hard
time and challenged their self-satisfaction,
in particular in terms of patience. “It is fun,
but it is not always easy,” he admits.

STAGE 2. SPECIAL MOMENTS
Filip Zawada: “I have never experienced it
again that I could get up at 2 a.m., put him
in a baby carrier and just walk around the
house. It was very pleasant. I was working
on my concentration as well. A child teaches
you how to pay attention, which I do all the
time. I concentrate on the fact that it is daytime – it is okay, it is night time – it is okay,
it is raining – it is okay. My son was the first
person who taught me that.”

FILIP I FILIP ZAWADA

A milestone? He was looking after his
son, who was a few months old then, his wife
was at work. He was sitting outside with the
baby carriage. Little Filip woke up, looked at
the clouds and smiled. “I thought to myself
that clouds are okay in the end.”
“Everyday life is the best,” Tomasz Bułhak
says. He works in a restaurant, so he starts
work a bit later and can spend the mornings
with his daughters. He tries to show them
men's perspective, so that in the future they
would not be afraid to trust a man.
Radek has two sons – one of them goes
to school, the other one to kindergarten.
For him, every day is like a little war. “They
are acting up. They can fight and apologise,
beat each other and apologise within five
minutes. I tell them: ‘Do not jump from the
sofa, because you can get hurt.’ And they are
like: ‘I've already done it once and nothing
happened.’”
At the beginning, when Ninka was born,
the most important thing was to satisfy her
basic needs. Now, when she is growing up,
I can see that she is an individual, that she
has her own personality. We begin to get on.
I can feel a completely new kind of love, the
one I have never experienced before,” Michał Mularczyk says.
Michał, the father of Ignaś: “The greatest moments are the ones when I come back
home after work, and Ignaś cheers: ‘Daddy
is home!’ and he runs to hug me. It is really moving. I remember clearly when once
Więcej na anywhere.pl

I came home after a longer stay abroad.
I had not seen Ignaś for a month. And when
I came home in the evening, he was asleep.
When I sat by him, he woke up and started
to cheer: ‘Daddy, daddy!’ He snuggled into
me and did not want to let go for at least 10
minutes. I will not forget that.”

STAGE 3. TO THE FUTURE!
A footballer, a poet, a painter and a canola
farmer – Filip Zawada junior wants to be
all that in the future. A footballer – just because, a poet and a painter like his parents.
And a canola farmer, because he will make
diesel fuel from canola. “I wish him to become a magnate, because it may be hard to
get by with my pension,” Filip senior says.
“For the most part, Ignasiak wants to be
a lion,” Michał says.
For 7-year-old Olek and 4-year-old Michał, Radek's sons, the greatest hero is their
uncle who is a policeman.
The dad of half-year-old Ninka cannot
see the distant future himself. A relationship of a father with his daughter is different. He admits that he worries that when she
grows old, he will not be able to help her with
women's problems. “Luckily, I have Ania, so
everything will work out just fine.”
He says that being a parent means learning every day.
“The responsibility for a child is longterm one. Everything I am doing now will
affect her choices in the future.”

FELIETON / COLUMN

OLIMPIJSKO
I SENTYMENTALNIE
CAŁE WAKACJE ZE SPORTEM. NAJPIERW PIŁKA NOŻNA,
A POTEM SETKI DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH, KTÓRE WIĘKSZOŚĆ
Z OGLĄDAJĄCYCH W TRANSMISJI TELEWIZYJNEJ WIDZIAŁA
PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU. CZY TO NIE JEDYNE PIĘKNO
IGRZYSK OLIMPIJSKICH, JAKIE NAM SIĘ OSTAŁO? OTO ZNÓW,
JAK PRZY OKAZJI EURO, WSPOMNIENIOWE WYNURZENIA
CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JEST STARY, ALE MŁODY JUŻ TEŻ NIE.

igrzysk w Barcelonie w 1992 roku mam przed oczami
do tej pory. Tak jak finałowy mecz z Hiszpanią polskich
piłkarzy. Może z powodu miejsca, w którym go oglądałem
– u któregoś z bieszczadzkich gospodarzy (bo w namiocie
nie mieliśmy telewizora).
Chłonęliśmy igrzyska kiedy byliśmy młodzieńcami,
bo sport w telewizji był rarytasem. Teraz mamy przesyt.
Przesyt, który czuło się podczas Euro i podczas igrzysk. Za
dużo wszystkiego. Tuż po zakończeniu walki polskiego judoki byliśmy atakowani walką zapaśniczą zawodnika z Uzbekistanu z reprezentantem Azerbejdżanu. Hmm.
Teraz czas na odpoczynek od wielkich imprez sportowych. I na zastanowienie się dlaczego, zupełnie niespodziewanie, zaskakująco i wręcz szokująco, impreza piłkarska wyszła nam o niebo lepiej od imprezy olimpijskiej. Czy
chcielibyśmy by tak już zostało?
ENGLISH

OLYMPIC AND SENTIMENTAL
The whole summer with sports. First football and later hundreds of
Olympic disciplines, which most of the viewers saw on a television
transmission for the first time ever. Is this not the single beauty
of the Olympic Games which is left? Here and now, as with the
European Championships, sentimental thoughts of a person, who is
not yet old, but not young anymore either.

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

O

igrzyskach w Rio napisano już wszystko co należało napisać, więc sam nie będę się nad nimi znacząco pochylał. Wystarczy przyznać się, że ich
ostatnie dni były już dla mnie katorgą. I do tej pory nie
potrafię sobie przypomnieć niczego, co dotknęłoby moją
wrażliwość. A może po prostu jestem już za stary? A może
naoglądałem się tego sportu przez te wszystkie lata?
Tak, tak, lata! Moje pierwsze wspomnienie olimpijskie
to Vućko – wilczek, który był maskotką zimowych igrzysk
w Sarajewo w 1984 roku. Tegorocznej maskotki nie znam.
Nie wiem nawet kto zaśpiewał hymn igrzysk w Rio. Pewnie dlatego, że się tym nie zainteresowałem. Faktem jest
jednak, że „Hand in Hand” zespołu Koreana, czy „One moment in Time” Whitney Houston (Seul 1988) same wpadały
do głowy i na długo zostawały. A kiedy David Foster w Calgary zagrał „Can’t You Feel it” aż chciało się założyć narty.
Ciekaw jestem na jak długo zostaną mi w głowie takie chwile jak ta z Anitą Włodarczyk w roli głównej? Bo
łzy Arka Skrzypaszka odbierającego dwa złote medale

Everything that should be written about the championships in Rio was already written, so I will not linger on
them too much. It is enough to state that the last few days
were pure torture for me. And even now I cannot remember anything that would have touched my sensitivity. Or
maybe I am simply too old for this? Maybe I saw enough of
sport throughout the years?
Yes, yes, years! My first Olympic memory is Vucko – the
wolf that was an Olympic Mascot in Sarajevo in 1984. I do
not know this year’s mascot. I do not even know who sang
the championship anthem in Rio - probably because I was
not interested in this. Nevertheless, the fact is that Koreana’s Hand in Hand or Whitney Huston’s One Moment in
Time (Seoul 1988) popped into our heads by themselves and
stayed there for a long time. And when David Foster in Calgary played Can’t You Feel It he made us want to put on skis.
I wonder for how long will moments like those with Anita Włodarczyk in main role stay in my head? I can still see
the tears of Arek Skrzypaszek receiving two gold medals
during the games in Barcelona in 1992. Just like the finale
football match between Poland and Spain. Maybe because
of the place, in which I was watching it – at one of Bieszczady Mountains’ hosts (we did not have a TV in our tent).
We longed for the Olympics when we were young because sport in TV was a rarity. Now there is too much of
it. Too much of it was shown during Euro and during the
Olympics. Too much of everything. Immediately after
the end of a Polish judo fighter’s fight we were attacked by
a wrestling match of an Uzbekistan participant with the
representative of Azerbaijan. Hmm.
Now it is the time to rest from great sport events. And
to think about why, completely unexpectedly, surprisingly
and even shockingly, a football event worked out way better for us than an Olympic event. Would we want for it to
stay this way?

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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MAŁY
KSIĄŻĘ
GDYBY SAMOCHODY POSIADAŁY UKŁAD
KRWIONOŚNY, W ŻYŁACH PORSCHE PŁYNĘŁABY
BŁĘKITNA KREW. BOWIEM SPOSÓB, W JAKI ŁĄCZĄ
LUKSUS I OSIĄGI, CZYNI Z NICH PRAWDZIWĄ
ARYSTOKRACJĘ. TYMCZASEM NIEMIECKA
DYNASTIA POWIĘKSZYŁA SIĘ O KOLEJNEGO
CZŁONKA. NAZWA MACAN ZOSTAŁA ZAPOŻYCZONA
Z JĘZYKA INDONEZYJSKIEGO I OZNACZA
TYGRYSA. JAK GROŹNEGO DLA KONKURENCJI?
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

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

M A ŁY K S I Ą Ż Ę

P

owiedzieć, że nie lubi się tych samochodów, jest równoznaczne ze
stwierdzeniem, że nie lubi się czekolady. Każdy choć przez chwilę chciałby
poprowadzić Porsche i model nie ma tu
żadnego znaczenia. W końcu wszystkie
mają diabła pod skórą, chociaż trafniej jest
napisać, że pod karoserią. Kilka lat temu
w rodzinie Porsche zapadły jednak poważne decyzje i w produkcji tych samochodów,
oprócz dobrej zabawy, postanowiono również uwzględnić aspekty rodzinne. Cayenne został przyjęty przez rynek tak ciepło,
że w 2013 roku powołano do życia jego
znacznie mniejszego brata, który otrzymał
imię Macan. Dziś to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Porsche. Gdzie tkwi
jego tajemnica?
Jednym z elementów sukcesu z pewnością jest kolor lakieru. A konkretnie
Sapphire Blue Metallic, w którym wystąpił

testowany egzemplarz. Kto choć raz zobaczy Macana w tej odsłonie, ten przepadł
na wieki. „Bardzo ładny samochód” – podczas przejażdżki po Sopocie słyszałam te
słowa częściej niż szum morskich fal. Bo
mimo że to bardzo grzeczne Porsche, to
jednak wyglądem nadal nawiązuje do sportowej tradycji. A konkretnie rzecz ujmując
kształtem nadwozia Macan uwodzi równie
skutecznie, co Sharon Stone w filmie „Nagi
instynkt”. Ciąg dalszy następuje po zajęciu miejsca za kierownicą. Na elegancki
styl składają się najlepsze materiały oraz
jakość wykonania. Ta ostatnia, podobnie
jak we wszystkich modelach Porsche, jest
najwyższa. Po przekręceniu kluczyka do
życia budzi się serce, czyli benzynowy
silnik o pojemności dwóch litrów i mocy
252 KM. Jego ryk nie zrywa liści z drzew,
do czego zdążyły nas już przyzwyczaić co
niektóre modele ze stajni niemieckiego

K A ŻDY CHOĆ PR ZEZ
CH W ILĘ CHCI A ŁBY
POPROWA DZIĆ PORSCH E
I MODEL N IE M A TU
ŻA DN EGO Z NACZEN I A.
W KOŃCU WSZ YSTK IE M A JĄ
DI A BŁ A POD SKÓR Ą...
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producenta. Macan odznacza się wysoką
kulturą od momentu uruchomienia poczynając a na dotarciu do celu kończąc. Jeżeli
można sobie wyobrazić relaks za kierownicą samochodu, to właśnie on jest do tego
najlepszym kandydatem. Niech jednak
nikogo nie zmylą te nienaganne maniery.
Samochód pokazuje swoje rogi po ustawieniu automatycznej skrzyni biegów w trybie
Sport. A wtedy żarty na bok, a obie ręce na
kierownicy. Czy coś jest w stanie go wtedy
zatrzymać? Tylko i wyłącznie doskonałe
hamulce, dzięki którym samochód wręcz
zastyga w miejscu. Bo za pomocą jednego
przycisku zawieszenie nieco się podnosi
i żadna przeszkoda niestraszna. Podróżowanie jest wtedy możliwe nawet po Księżycu. Czytelna nawigacja zaplanuje dla nas
całą trasę, a zaskakująco duży bagażnik
w tym samochodzie pomieści wszystko,
czego dusza zapragnie. Ale na tym lista
zalet się nie kończy, bo układ kierowniczy
również zasługuje na oklaski. Można odnieść wrażenie, że wystarczy jedynie pomyśleć o skręceniu kierownicy aby to się
zadziało. Czy Macan posiada jakieś wady?
Szczerze przyznam, że ich odkrywanie
przypomina przysłowiowe szukanie igły
w stogu siana – trzeba się mocno natrudzić,
a sukces i tak nie jest gwarantowany. Cena?
Jest kolejną z zalet. Startuje od 224 600 zł,
zatem kluczyk od Porsche jeszcze nigdy nie
był tak bardzo w zasięgu ręki. Po całym dniu
spędzonym w jego towarzystwie serce krzyczy, że chcesz go mieć, a rozum nie potrafi
znaleźć kontrargumentów. Nieważne czy
jesteś mamą dwójki dzieci czy samotnym
wilkiem, ten samochód to doskonałe środowisko naturalne dla każdego kierowcy.
W ciągu całego roku jest kilka okazji
przy których składa się bliskim życzenia.
Zawsze są przepełnione zdrowiem i sukcesami. W moim przypadku coraz częściej
jest w nich miejsce również dla Porsche. Bo
jak przyznawał sam Ferry Porsche: „Budu-

jemy samochody, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce mieć”. Czas płynie
nieubłaganie a słowa te wcale nie tracą na
znaczeniu.

German dynasty has a new member. The
name ‘Macan’ is a borrowing from Indonesian,
and it means ‘a tiger’. Is it dangerous for its
competitors?

ENGLISH

To say that you don't like these cars is like
to say that you don't like chocolate. Everyone would like to drive a Porsche, at least
for a while, no matter what model. They all
have the devil under their skin; well, to be
more accurate, under the bonnet. A few
years ago, however, some decisions regarding the production of cars were made in
the Porsche family – apart from fun, family aspects were to be taken into account.
Cayenne received such a warm welcome on
the market that in 2013, his smaller brother was brought into being and was named
Macan. Today, it's one of the best selling
Porsche models. What's its secret?
For certain, it owes a part of its success
to the colour of paint – Sapphire Blue Metallic, in which the tested unit was painted.
Whoever has seen Macan in such a version
is lost forever. When I was driving in Sopot,
I heard the words: ‘What a beautiful car’
more often than the sound of waves. Even
though it's a really well-behaved Porsche,
its appearance refers to the sport tradition.

A LITTLE PRINCE
If cars had the circulatory system, blue
blood would run in Porsche's veins. For the
way in which Porsche combines luxury and
performance makes it a real aristocrat. The

SA MOCHÓD POK A Z UJ E
SWOJ E ROGI PO USTAW IEN I U
AU TOM AT YCZ N EJ SK R Z Y N I
BIEGÓW W TRY BIE
SPORT. A W TEDY ŻA RT Y
NA BOK, A OBIE R ĘCE
NA K IEROW N IC Y.

M A ŁY K S I Ą Ż Ę

The shape of its body is as seductive as Sharon Stone in
‘Basic Instinct’. And it continues to seduce when we get
behind the wheel. The highest quality of design, just
like in all Porsche models, and the best materials form
the elegant style of the car. With the turn of the key, the

heart awakens – a 2.0-litre petrol engine that generates
252 hp. Its roar doesn't make leaves fall from trees,
unlike some other models from the German manufacturer's stable. Macan minds its p's and q's from the
beginning to the end of the journey. If you can imagine
relaxation behind the wheel, this is the best candidate
to ensure it. But don't be misled by the impeccable
manners. The car shows its wild side when you set an
automatic mode and the Sport Chrono Package. And
then, joking aside, both hands on the wheel. Is there
anything to stop it? Only the excellent brakes which
make the car practically freeze to the spot. At the push
of a button, suspension gets higher, and there's nothing on the road to worry about. You can even drive
across the Moon. The navigation system will plan the
route, and in the commodious boot there's enough
room for everything one's heart could desire. But there
are more advantages of the car. Its steering system is
worth noting as well. One can have an impression that
it's enough to think about turning the wheel to make it
happen. Are there any drawbacks? To be honest, looking for drawbacks in Macan is like looking for a needle
in a haystick – takes a lot of effort, and there's no guarantee of success. The price? It's one of the advantages.
It begins with PLN 224 600 – the key to a Porsche has
never been so close within our reach. After a day spent
in its company, the heart cries that you want to have the
car, and the mind can't find any counterarguments. It
doesn't matter whether you're a mother of two children
or a lone wolf – this car is a perfect natural habitat for
every driver.
During the year, there are a few occasions on which
we wish our friends and family all the best – we wish
them health and success. In my case, more and more
often, there's also a place for a Porsche. As Ferry
Porsche said: ‘We produce cars that nobody needs,
but everyone wants to have.’ Time passes by, and these
words don't lose their significance.

Więcej na anywhere.pl
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CHLEBA, IGRZYSK
I BEZPIECZEŃSTWA
SPORT NIGDY NIE BYŁ MOJĄ MOCNĄ STRONĄ. NIE OGLĄDAM
IGRZYSK OLIMPIJSKICH Z WYPIEKAMI NA TWARZY, NIE
OBGRYZAM PAZNOKCI W OCZEKIWANIU NA WYNIK NASZYCH.
ALE CIESZĘ SIĘ, KIEDY MOGĘ POWIEDZIEĆ „POLSKA I JEJ
TRZY, CZTERY, PIĘĆ ZŁOTYCH MEDALI”, BO FASCYNUJE MNIE
WYGRANA I POŚWIĘCENIE, Z JAKIM CI LUDZIE DO NIEJ
DĄŻĄ. CEL, WALKA, WIARA W SIEBIE I ZWYCIĘSTWO.

właśnie złamana. Efekt tego jest taki, że bezpieczny nie
może czuć się już nikt. Dziennikarze owszem, relacjonują co muszą, ale atmosfera strachu, która unosi się
w powietrzu, nie daje im możliwości wyjścia poza to. Bo
wyjście oznaczałoby opuszczenie obiektu, gdzie rozgrywane są zawody, lub hotelu, w którym są zameldowani.
A na ten wysiłek, zmierzenie się z zagrożeniem, które
stało się realne, stać niewielu.
Wbrew pozorom jesteśmy zatem mniej cywilizowani niż starożytny lud, bo nawet on na czas Igrzysk potrafił zawiesić wojny.
ENGLISH

BREAD, CIRCUSES AND SAFETY

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

P

rzy tym wszystkim zabrakło jednego i wcale nie
chodzi o mi o czystą grę, o brak dopingu. To bezpieczeństwo. Dopisuję to słowo po strzałach wymierzonych w autokar wiozący dziennikarzy obsługujących
Igrzyska Olimpijskie w Rio. W stronę jadącego autobusu
ktoś strzelił co najmniej dwa razy, rozbijając szyby. To
pierwszy tak mocny, wyraźny atak na media. Wcześniej
też dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, ale były one
określane w kategoriach incydentu, a nie ataku.
Nie bez powodu działacze MKOL zostawili na początku powitani wielkim transparentem: „Witajcie w piekle. Policjanci i strażacy nie dostają pensji, dlatego nikt
w Rio nie może czuć się bezpiecznie”.
Sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo do tej pory
niepisanym prawem przy tak wielkich świętach, nawet
wśród grup terrorystycznych, było nienaruszenie praw
dziennikarzy. Ta jedna z ostatnich świętych została

Apart from all that, there was one thing missing, and I’m
not talking about the fair play, the lack of performance-enhancing drugs. I’m talking about safety. I add this last
word after the shots aimed at the bus with journalists and
reporters servicing the Rio Olympic Games. Someone
shot at least two times towards the moving bus, smashing
its windows. It was the first attack on media that was so explicit. In the past, there were some dangerous situations
too, but they were seen as incidents rather than attacks.
Not without a reason were the members of the International Olympic Committee greeted with a huge banner that read, “Welcome to hell. Police and firefighters
don't get paid; whoever comes to Rio de Janeiro will not
be safe.” The situation has spun out of control, since still
until recently the unwritten law during such enormous
celebrations, obeyed even by terrorist organizations, was
to respect the inviolability of the reporters’ laws. And even
this one of the last few rules has just been broken. Consequently, no one can feel safe anymore. Reporters do still
report what they have to, but the atmosphere of fear that
hovers in the air doesn’t give them much incentive to do
anything beyond it. Because doing something more would
mean leaving the hotel in which they are checked in or the
building in which the Olympic Games are held. And not
many a person has the strength to deal with the treat which
has become so real.
Contrary to appearances, we’re less civilized than the
ancient people, because even they were able to maintain
the Olympic truce and temporarily cease all conflicts.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

Sport has never been my forte. I don't watch the Olympic Games
with bated breath, I don't bite my fingernails as I wait for the results
of Polish contestants. But I am happy when I can say, “Poland
and our three, four, five gold medals,” because I’m fascinated with
victory and the sacrifices that people make to achieve it. A goal,
a fight, self-confidence and success.

86–87

MIEJSCA / PLACES

OPOWIEŚCI
Z KRWI
I WODY

KAŻDY MA SWOJĄ HISTORIĘ, BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ, KTÓRY SKŁADA SIĘ NA TO,
KIM JEST TERAZ. JAKIE ZATEM OPOWIEŚCI STOJĄ ZA SMAKAMI I POTRAWAMI?
POSTANOWILIŚMY ZAPYTAĆ O TO MARTĘ I MARIUSZA PIETERWASÓW,
WŁAŚCICIELI GDYŃSKIEJ RESTAURACJI KREW I WODA. CZY UDAŁO NAM SIĘ
ODKRYĆ ŹRÓDŁA I EWOLUCJĘ ICH KULINARNYCH DOŚWIADCZEŃ?
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

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

MOMENT ODKRYCIA,
ŻE JEDZENIE MOŻE BYĆ
PRZYJEMNOŚCIĄ

Anthony Bourdain wspominał, że
w dzieciństwie brał razem z rodzicami
udział w rejsie wycieczkowym, podczas
którego podano mu zupę. Ta zupa była dla
niego odkryciem, które zaważyło na jego
życiu – nagle zdał sobie sprawę, że coś mu
smakuje.
Mariusz: Pierwsze smaki, które pamiętam,

to żur i pierogi mojej matki, podawane na
Wigilię. Czekało się na nie zawsze cały rok.
Zdałem sobie sprawę, że to jest to, jak kiedyś
z ojcem wymyśliliśmy, żeby mama przygotowała nam to w ciągu roku. Nie smakowało.
Zabrakło atmosfery. Trzeba na to czekać,
trzeba być w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Dowiedziałem się wtedy,
że najważniejsza jest atmosfera. Nie zawsze
wszystko będzie tak samo smakowało w innym miejscu i w innym czasie. Ten żur mojej
mamy jest nie do podrobienia. Robi się go na
wywarze po gotowaniu kiszonej kapusty i wodzie po gotowaniu grzybów. Dodaje się zioła,
przyprawy korzenne. Powstaje smak między
kwasowością a słodyczą – bo na koniec dodaje się nieco śmietany. Do tego robione są
domowe łazanki. Podaje się go z grzybami
i fasolą jaś. Bardzo dużo się w nim dzieje. To
chyba sprawiło, że w gotowaniu poszukuję
intensywnych smaków. Lubię mocne skoki
w górę i w dół. Nie lubię stonowanych, wyzerowanych smaków.
Marta: Nie mogę znaleźć w świadomości takiego punktu, kiedy zdałam sobie sprawę,
że istnieje smak. Smaki, które pamiętam od
najwcześniejszych lat, to rurki z kremem,
które tata mi kupował, kiedy wracałam z zajęć baletowych. Do tego pączki, które mama
kupowała mi we Wrzeszczu, niedaleko dworca, kiedy jeździłyśmy tam lata temu na zakupy. Ale momentem, w którym zdałam sobie
sprawę, że jedzenie jest czymś więcej, niż
tylko karmą, była chwila, kiedy w wieku dwudziestu kilku lat okazało się, że jestem tym,
co jem. Miałam poważne problemy zdrowotne i okazało się, że to, co jem, ma kolosalne
znaczenie dla życia i zdrowia.

SMAKI WAKACJI
DZIECIŃSTWA

Wakacje w dzieciństwie kojarzą się
z nieskrępowaną wolnością. Nie trzeba się
martwić szkołą i lekcjami. Pałaszuje się
owoce z sadu i warzywa prosto z ogródka,
ale próbuje się też innych smaków niż na co
dzień: nad morzem są ryby, w górach owcze
mleko i oscypki, a przecież nawet babcia
gotuje nieco inaczej, niż mama.

Mariusz: Jak wspomniałem, jeździłem z rodzicami na wieś. Pamiętam makaron domowy
do rosołu, który moja mama z babcią tam robiły. Rozkładało się go wszędzie na gazetach
żeby wysechł, bo jak się zjeżdżała rodzina to
potrzeba było ogromnych ilości. Druga rzecz
to ziemniaki z ogniska. Jak o tym myślę to od
razu jestem na wakacjach. Widzę wiśnie, czereśnie, agrest, widzę jak rośnie dzikie wino
i biegam po snopkach.
Marta: Ja też jeździłam na wieś do dziadków.
Pamiętam czas żniw, kiedy albo pomagaliśmy
w polu, albo biegaliśmy po łąkach i sadach.
Pamiętam te śliwki i papierówki prosto z drzewa, czereśnie, jeżyny... Najcenniejszą zdobyczą były warzywa. Trzeba było zakraść się do
szklarni babci i na miejscu, albo szybko wybiegając, zjeść ogórki, pomidory, marchewki
prosto z ziemi, ledwie opłukane. Były słodkie,
jedyne w swoim rodzaju. Mój dziadek miał też
ule. Kiedy wyjmował te wielkie plastry zostawiał nam trochę. Wyjadaliśmy łyżeczką aż
nam ciekło po brodach.

SMAK, KTÓRY KOJARZY SIĘ
Z BYCIEM POZA KRAJEM

Podróże kształcą. Zwłaszcza kucharzy.
Nigdzie nie da się tak poznać innych
zwyczajów kulinarnych, technik i produktów
jak tam, gdzie się ich używa. Z podróży,
choćby była to nudna podróż służbowa,
przywozi się doświadczenia smakowe,
których potem szuka się w swoim otoczeniu.
Mariusz: Na początku trafiłem do Hiszpanii.

Tam była paella i owoce morza. Nawet potem, kiedy był kanał La Manche, kuchnia
francuska czy włoska, gdzie miałem praktyki – wszystko to było zdominowane przez tę
kuchnię hiszpańską, może trochę połączoną
z francuską. Pierwszą rzeczą, jaką zjadłem
w Hiszpanii, była bocadilla con calmari, czyli
bagietka z kalmarami w tempurze z prażoną cebulą. Niby prosta sprawa, a genialne
połączenie. Soczyste, intensywne. Takich
rzeczy później szukałem. W Niemczech poznałem Hindusa, który nauczył mnie wszystkiego o kuchni indyjskiej. Te aromaty... Z kolei w Walii prowadziłem dwie restauracje.

OPOWIEŚCI Z KRWI I WODY

Przyjeżdżali tam do mojego szefa ludzie z Tajlandii. Po pracy potem w międzynarodowej
grupie w naszym mieszkaniu gotowaliśmy.
I gotowaliśmy wszystko. Jeden chłopak z Tajlandii pokazał mi jak oni jedzą, co jedzą i jak
się wykorzystuje na maksa produkt. Pamiętam, że kiedyś zrobiliśmy po naszemu kurczaki. Chłopak z Tajlandii wziął te wszystkie
obrane korpusy, olej po frytkach, przekroił
w poprzek główkę czosnku, nasmarował tym
wszystkim te korpusy, a potem wrzucił razem
z tym czosnkiem do frytkownicy. Smażył ten
czosnek długo, polał sosem ostrygowym, posypał chilli i kolendrą. Jedliśmy. To były świetne smaki. Z kolei praktyki miałem z Chińczykami. Nauczyłem się od nich bardzo dużo.
Pierwszy raz się poparzyłem, pierwszy raz
uciąłem sobie tasakiem kciuk, ale mam go –
dzięki chińskiej medycynie. Stąd chyba ten
mój pociąg na wschód.
Marta: Najciekawszy smak, jaki pamiętam
ze Stanów, był włoski. Razem z koleżankami
mieszkałyśmy u pewnego starego Włocha.
Uczył nas robić pesto na super produktach.
Miał bazylię z ogrodu, pinię przysyłali mu
z domu rodzinnego z Włoch, miał też najlepszą oliwę... Każde pesto porównuję do tamtego ze wschodniego wybrzeża Stanów. Nie ma
takiego dobrego.

SMAK WESELA

Wesele to biesiada. Jakkolwiek by nie było
zorganizowane – posiłek musi być i basta.
A na stołach...
Marta: Sami organizowaliśmy sobie ślub i we-

sele. Mariusz wędził ryby, robił kiełbasy.

Mariusz: Robiłem to z tym panem, u którego

wynajęliśmy pokoje dla gości. I tak się relaksowałem kilka dni przed weselem. Siedziałem i sobie wędziłem. Zrobiłem roladę po
indyjsku. Wziąłem boczek wieprzowy, który
najpierw zasoliłem, zamarynowałem w dużej
ilości świeżych ziół – w tymianku, rozmarynie, czosnku. Rozciąłem go, rozklepałem,
więc z zewnątrz ta rolada była polska. Ale
wewnątrz była indyjska, bo farsz zrobiłem
z mięsa wieprzowego z nadmiarem tłuszczu
z boczku. Zmieliliśmy to i dodaliśmy dużo indyjskich przypraw. Do tego farszu dodaliśmy

N I E Z AW S Z E W S Z Y S T KO
B Ę D Z I E TA K S A M O
S M A KOWA Ł O
W IN N Y M MIEJSCU
I W IN N Y M CZASIE.
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też skwarki. I zapiekliśmy. Do tego proste
dipy i polskie sosy. Robiłem też śledzie w chilli
i miodzie i z kolendrą.

SMAK PIERWSZEJ
RESTAURACJI
Poznali się, kiedy Marta pracowała
w agencji poszukującej pracowników do
zagranicznych restauracji, a Mariusz...
poszukiwał pracy. Przez trzy lata
rozmawiali ze sobą jedynie przez telefon,
aż w końcu poznali się osobiście i związali.
Najpierw ruszyli w świat po kolejne
doświadczenia, a potem wrócili do kraju. Po
kilku latach pracy w innych restauracjach,
Mariusz postanowił założyć własną.
Mariusz: Pomyśleliśmy, że otworzymy so-

bie małe bistro na osiedlu, dwie minuty od
domu. Pamiętam pierwsze momenty funkcjonowania lokalu w Wiczlinie. Dla mnie to
przede wszystkim zupa tajska. Nie było tam
gazu – mieliśmy gaz z butli. Pamiętam, jak
już było po remoncie. Przyjechał kolega i zaczęliśmy robić próby. Kupiłem taką czterdziestoletnią używaną angielską kuchenkę.
Żarła mnóstwo gazu, ale mi się podobała.
Odmalowaliśmy ją, odnowiliśmy. Była stylowa. Na tej kuchence mieliśmy cztery palniki
i robiliśmy tam wszystko. Nie miałem gdzie
postawić dużego garnka, więc kupiłem za
jakieś 200 złotych palnik turystyczny i podłączyłem go pod butlę. Na to poszedł stulitrowy garnek. Pierwszą rzeczą, jaką w nim
robiłem, była zupa tajska. Gotowaliśmy tam
50 do 100 litrów rosołu drobiowego dziennie, bo na jego bazie robiliśmy zupy. Tajska
była z krewetkami albo z kurczakiem. Wtedy wszyscy mówili, że jak ta zupa wyjdzie,
to będzie hit. I był hit. Tajska i mule to były
rzeczy, których nikt się nie spodziewał na
osiedlu. Zadziałało. Zawsze będą kojarzyły
mi się z tamtą restauracją. I pierogi z krewetkami! Mam przyjaciela, księdza, którego poznaliśmy tam, na Wiczlinie. Poświęcił
nam lokal. I jak poświęcił, to się zaczęło.
Marta: Powiedział, że nauczyliśmy go jeść,
że nie wiedział, że jedzenie może sprawiać
przyjemność.

Mariusz: Chodził kiedyś po kolędzie. Ja nie
zdążyłem do domu na czas. Żona powiedziała, że już poszedł, ale wpadnie, jak skończy.
I przyszedł gdzieś koło 22. Siedzieliśmy godzinę u nas, potem pojechaliśmy do restauracji,
gdzie po prostu gadaliśmy. Dziś się przyjaźnimy. Zjadł wtedy tajską. Robiłem też pierogi
bezglutenowe z krewetkami. W środku była
masa krewetkowa. Inspiracją były pierogi
ruskie. Tajska, pierogi z krewetkami i brûlée
migdałowe to są smaki, które kojarzą mi się
z tamtą restauracją.

i homar. Był bufet, ale w pewnym momencie
podaliśmy skrócone menu, żeby pokazać
gościom te smaki, które tu będą. Część gości nas znała, niektórzy moi goście chodzą
do mnie od ośmiu, dziewięciu lat, ale część
była nowa. Na zawsze pozostanie tajska, wątróbki i owoce morza z kopytkami. Wszyscy
już wiedzieli, o co tutaj chodzi. Kilka osób zamówiło też homary. Baliśmy się, że ludzie się
ich przestraszą. Teraz sprzedajemy duże ilości. Goście się przekonali, bo jeśli robisz coś
z sercem, to zawsze ci się zwróci.

KOTY

ENGLISH

Każde wspomnienie może mieć swój smak.
A że Pieterwasowie kotów mają sześć...
Mariusz: Ten smak to kawa z mlekiem, a kot

to Aprila. Znalazłem ją malutką, wielkości
telefonu. Wisiała w siatce jednorazówce na
płocie, a ja wracałem akurat od mechanika.
Spojrzałem – co tam się tak rusza? To było
Prima Aprilis. Mieliśmy już wtedy trzy koty.
Zadzwoniłem do Marty: „Wiesz co, mamy
czwartego kota”. Marta myślała, że to primaaprilisowy żart. Przyszła do domu, a tu takie małe stworzonko biega. Dostała na imię
April. Potem została Aprilą, jak się okazało,
że to kotka. Jest wszystkożerna: kawa z mlekiem, szparagi, surówka z białej kapusty
z majonezem, chrupki ryżowe, whisky z colą
Cokolwiek jesz, ona je z tobą. Przyszedłem
kiedyś z pracy, zrobiłem sobie drinka, whisky
z colą. Odpaliłem telewizor i przysnąłem. Zamoczyła łapę, liznęła, przytuliła się i spała.
Marta: Aprila uwielbia też sery. Ale muszą to
być dobre sery, byle czego nie zje.
Mariusz: I mruczy. Nieustannie.

OTWARCIE RESTAURACJI
KREW I WODA

Małe bistro w Wiczlinie odniosło sukces,
ale trzeba było zrobić kolejny krok. Ponad
rok temu Pieterwasowie z hukiem otworzyli
restaurację Krew i Woda w sercu Gdyni.
Mariusz: Pamiętam smaki, które były na

otwarciu. Zrobiliśmy skrócone menu. Znowu była tajska, nie moglibyśmy otworzyć bez
niej restauracji. Było indyjskie curry, mule

W T E DY W S Z Y S C Y M ÓW I L I , Ż E JA K
TA Z U PA W YJ D Z I E , T O B Ę D Z I E
H I T. I B Y Ł H I T. TA J S K A I M U L E
T O B Y ŁY R Z E C Z Y, K T Ó RYC H
N I K T S I Ę N I E S P O D Z I E WA Ł N A
O S I E D L U. Z A D Z I A Ł A Ł O.

TALES FROM KREW I WODA
Everyone has their story – experiences which make
us who we are. What stories are behind tastes
and dishes? We decided to ask Marta and Mariusz
Pieterwas, the owners of the restaurant Krew
i Woda in Gdynia. Did we discover the sources and
evolution of their culinary experiences?

THE MOMENT THEY
REALISED THAT EATING MAY
BE A PLEASURE

Anthony Bourdain said that once, when
he was a child, during a cruise on which he
went with his parents, he tasted a soup,
which had a powerful impact on his life
– suddenly, he realised that something
tastes good.
Mariusz: The first tastes I remember are the

ones of sour rye soup and dumplings, which
my mother made and served on Christmas
eve. I waited for them the whole year. Once,
me and my dad asked my mum to prepare
them on an ordinary day. We didn't like
them. The atmosphere was missing. You
must wait for it, it must be in the right place
at the right time. I learnt that what really
matters is the atmosphere. The same dishes
may taste different in another place at another time. My mum's sour rye soup is one
of a kind. To make it, you use sour cabbage
stock and water in which mushrooms were
boiled. Then, you add herbs, spices. The taste
you get is between sour and sweet – because
at the end, you add a little cream. And to that
– home-made lazanki (noodles). It is served
with mushrooms and jack beans. There's a lot
going on there. I guess that's why I look for
strong tastes – distinctive highs or lows. I dislike rounded and flat ones.
Marta: I don't remember a particular moment when I realised that there is something like a taste. Tastes I remember from
my childhood are cream rolls, which my
dad used to buy me on the way home from
ballet classes. And doughnuts, which my
mum used to buy me in Wrzeszcz, near the
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railway station, when we were shopping there. But I realised that food is something more than just nourishment
at the age of twenty or so, when I found out that I am
what I eat. I had serious health problems, and it turned
out that what I ate had an enormous influence on my life
and health.

TASTES OF CHILDHOOD HOLIDAYS
Childhood holidays are the time of total freedom. You
don't have to worry about school or homework. You eat
fruit from the orchard and vegetables from the garden,
but you also try different tastes than on a daily basis:
at the seaside, there are fish; in the mountains – sheep
milk and oscypek cheese; even grandma cooks in a bit
different way than mum.
Mariusz: I used to go to the countryside with my parents.

I remember the home-made pasta for broth which my
mum and my grandmother made. We put it everywhere
on papers to dry because when the family came, we needed a huge amount of it. The next thing, bonfire potatoes.
When I’m thinking about it, I'm on holidays at once. I can
see cherries, sweet cherries, gooseberry, woodbine growing; I'm running among the sheaves.
Marta: I used to go to my grandparents to the countryside
too. I remember the harvesting, when we helped in the
field or ran in the meadows or orchards. I remember eating
plums and transparent apples straight from trees, sweet
cherries, blackberries. Vegetables were the most precious
loot. You had to sneak up to grandmother's greenhouse
and eat cucumbers, tomatoes, carrots straight from the
ground, barely washed, on the spot or while running away
quickly. They were sweet, one of a kind. My grandfather
also had beehives. When he took these huge honeycombs
out, he gave us a little piece. We ate with a spoon, honey
pouring down our chins.

A TASTE THAT REMINDS YOU OF
BEING ABROAD

Travel broadens the mind. The mind of a cook in
particular. The best place to get to know culinary habits,
techniques and products is the place where they're
used. From journeys, even boring business trips, you
bring taste experiences that you look for around you
afterwards.
Mariusz: First, I landed up in Spain. There was paella and

seafood there. Even afterwards, in the English Channel,
France or Italy, where I was trained – everything was dominated by Spanish cuisine, maybe a little combined with
French cuisine. The first thing I ate in Spain was bocadilla
con calamari, that is a baguette filled with tempura calamari and broiled onion. Sounds simple, but it's a brilliant
combination. Juicy, intensive. I looked for such things afterwards. In Germany, I met an Indian who taught me everything about Indian cuisine. These aromas… In Wales,
I ran two restaurants. People from Thailand visited my
boss. After work, in our apartment, we cooked in such an
international company. And we cooked everything. A guy
from Thailand showed me how they eat, what they eat and
how a product can be used to the maximum. I remember
that once, we made chickens in our way. The guy from
Thailand took all the chicken bodies we’d left, the leftover
oil, he cut a garlic bulb in a half, covered the meat with
it, and put it together with the garlic in the deep fryer. He
fried the garlic for a long time, poured oyster sauce on it
and spiced it with chilli and coriander. We ate. It was delicious. I had training with the Chinese. I learnt a lot from
them. The first time I burned myself, the first time I cut my
thumb off with a cleaver, but I have it – thanks to Chinese
medicine. That's why I'm so fascinated by the East, I guess.
Marta: The most interesting taste I remember from the
USA was an Italian one. I lived with my friends in an flat
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hour at our place, then, we went to the restaurant, where we just talked. Now we're friends.
He had a Thai soup that night. I also made
gluten-free dumplings stuffed with shrimps.
I was inspired by dumplings stuffed with potatoes. The Thai soup, dumplings stuffed with
shrimps and almond brûlée are the tastes
which remind me of that restaurant.

CATS
Every memory may have its own taste. And
because Pieterwas have six cats…
Mariusz: This taste is coffee with milk, and

of an old Italian. He taught us to make pesto
from great ingredients. He had basil grown
in the garden, he got stone pine nuts from his
family in Italy, he also had the best olive oil…
I compare every pesto with that one from the
US eastern coast. It is second to none.

THE TASTE OF A WEDDING
PARTY
A wedding party is a feast. No matter what
– a meal is a must. And on the tables…
Marta: We prepared our wedding and
wedding party ourselves. Mariusz smoked
fish and made sausages.
Mariusz: I did it with the owner of the hotel

where we rented rooms for our guests. That's
how I was chilling out a few days before the
wedding. I was sitting and smoking fish.
I made an Indian roulade. I took pork bacon,
salted it and marinated in a great amount of
fresh herbs – thyme, rosemary, garlic. I cut it
open, flattened, so on the outside, the roulade
was Polish. But it was Indian inside because
the stuffing was from pork meat with bacon
fat. We modified it and added a lot of Indian
spices. We also added cracklings to the stuffing. And baked it. We served it with simple
dips and Polish sauces. I also made herrings
with chilli, honey and coriander.

THE TASTE OF THE FIRST
RESTAURANT

They met when Marta was working in
an agency recruiting workers for foreign
restaurants, and Mariusz… was looking for
a job. For three years, they talked only on
the phone, when finally, they met in person

and started to date. First, they set off in
search for further experiences. After some
time, they came back to Poland. After a few
years of working in restaurants, Mariusz
decided to set up his own business.
Mariusz: We decided to set up a small bistro

in our district, two minutes from home. I remember the beginning of the bistro in Wiczlino. For me, it was a Thai soup in the first place.
There was no gas there – we had a gas bottle.
I remember the place after redecoration.
A friend of mine came, and we began to try.
I bought a second-hand forty-year-old English
cooker. It consumed a lot of gas, but I liked
it. We painted it and fixed it. It was stylish.
There were four burners on the cooker, and
we prepared all dishes there. There was no
room for a large pot, so I bought a trail stove
for about PLN 200 and connected it to the
bottle. I placed a 100-litre pot on it. The first
dish I made in it was the Thai soup. We cooked
there 50–100 litres of poultry broth a day because we used it as a basis for soups. The Thai
soup was with shrimps or chicken. Everybody
said that if the soup was good, it'd be a hit.
And it was a hit. The soup and bivalves were
unexpected dishes in the district. It worked
out fine. These dishes will always remind
me of that restaurant. And dumplings with
shrimps! I have a friend, a priest whom we met
there, in Wiczlino. He blessed the place. And
when he did it, it all began.
Marta: He said that we'd taught him to eat;
that he hadn't known that eating may be such
a pleasure.
Mariusz: Once, he paid a Christmas call on
us. I couldn't make it on time. Marta said that
he'd already left, but he would come back later. And he came about 10 p.m. We spent an

the cat is Aprila. I found it when it was little,
the size of a phone. I was coming back from
a mechanic and saw something moving in
a bag hanging on a fence. It was on April Fool's
Day. We'd already had three cats then. I called
Marta and said, ‘You know what? We have the
fourth cat.’ Marta thought it was a joke. She
came home and saw a little kitten running
around. We named it April. We changed it into
Aprila when it turned out it's a she. It's omnivorous: coffee with milk, asparagus, white
cabbage salad with mayonnaise, rice chips,
whisky with coke. Whatever you're eating, it's
eating it with you. Once, I came home after
work and made a drink for myself – whisky
with coke. I turned on the TV and fell asleep. It
put its paw in the glass, licked it, cuddled and
fell asleep.
Marta: Aprila loves cheese as well. But it
must be of a good kind, because it doesn't eat
cheapo food.
Mariusz: And it purrs. All the time.

SETTING UP KREW I WODA
The small bistro in Wiczlino was a success,
but it was time to take the next step. Over
a year ago, Marta and Mariusz Pieterwas
set up the restaurant Krew i Woda in the
heart of Gdynia.
Mariusz: I remember the tastes on the open-

ing of the restaurant. We prepared a short
menu. There was the Thai soup again, we
couldn't open a restaurant without it. There
was Indian curry, bivalves and lobsters.
There was a buffet table, but at some point
we provided the guests with the menu to
show them the tastes we'd have there. Some
guests had already known us – some guests
have been visiting my restaurants for eight,
nine years – but some were new. The Thai
soup, livers and seafood with kopytka (potato dumplings). Everybody knew what it was
about. Some people ordered lobsters as well.
We worried that people would be afraid of
them. Now we sell a lot of lobsters. Our guests
have come to like them – if you put your heart
into something, it'll always pay off.
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DOBRY PRODUKT
TO DOBRE JEDZENIE
MARCIN FALISZEK ZANUDZIŁBY SIĘ, GDYBY JEGO PRACA OGRANICZAŁA SIĘ DO WYSTAWIANIA
DOKUMENTÓW. TO MU NA SZCZĘŚCIE NIE GROZI, BO SZEFUJE DWÓM CENIONYM
GDAŃSKIM RESTAURACJOM: GDAŃSKIEMU BOWKE I PIWNEJ 47 FOOD&WINE.
TEKST Jakub Milszewski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

Gdybym nagle wparował na kuchnię w Gdańskim
Bowke lub Piwnej 47 Food&Wine, to co bym zobaczył?

Biegających ludzi. Zobaczyłbyś hardkor, temperaturę,
ekipę ludzi, którzy się spinają po to, żeby jak najszybciej i jak najlepiej wydać dania, które serwujemy.
Jak ty się wplątałeś w gastronomię? To nie jest
łatwa robota, o której każdy marzy.

Zaczęło się w młodości. Najpierw bawiłem się w robienie ciast, potem przeszedłem na gotowanie. Potem jedna i druga szkoła gastronomiczna i szedłem coraz dalej: najpierw praktyki, potem praca w Sopocie, trochę
w Anglii. Wszystko się jakoś samo nakręcało.
Szef kuchni w takim miejscu to bardziej księgowy,
czy artysta?

Na pewno nie księgowy. Artysta – trochę tak, bo szef
kuchni musi kreować, komponować dania. Nie oszukujmy się – gastronomia mocno poszła do przodu w Gdań-

sku i w całej Polsce. Szef musi zatem cały czas szukać
nowych smaków i nowych produktów żeby czymś się
wyróżniać, bo w takich miejscach jak centrum Gdańska, gdzie restauracja jest przy restauracji, bardzo ciężko jest się wybić. A trzeba przecież przyciągnąć do siebie
ludzi i zaproponować im coś dobrego.
Ale cyferki cały czas musisz mieć z tyłu głowy.

Foodcost, faktury, zgadza się. Ale jeżeli pracujemy na dobrym towarze i serwujemy dobre posiłki to są ludzie, którzy
są w stanie zapłacić te pieniążki. Nie możemy ukroić jakiegoś gorszego towaru i dać ludziom. Nie zawsze da się też
zrobić tak, żeby foodcost był taki, jaki byśmy chcieli. Czasami wychodzi inaczej, ale musimy wychodzić do gościa,
żeby spełnić jego oczekiwania.
Jest jeszcze jedna część obowiązków szefa kuchni,
o której się rzadko mówi: zarządzanie zespołem.

Oczywiście. Nie ma co się oszukiwać – w chwili obec-

nej jest ciężko z ludźmi. Jest sezon, poza tym
gros ludzi wyjechało, może powolutku zaczną
wracać niedługo. Niemniej jednak znaleźć dobrego, pełnowartościowego pracownika jest
bardzo ciężko.
Wspomniałeś o potrzebie wyróżnienia
oferty lokalu. Jaki zatem był pomysł na
Gdańskiego Bowke i Piwną 47 Food&Wine?

Bowke w założeniu miał być restauracją karczmianą. Wystartowaliśmy troszkę spokojniej
w pierwszym sezonie, żeby zbadać teren, zobaczyć jacy goście będą się pojawiać. Z sezonu
na sezon zaczęliśmy podkręcać restaurację.
W sezonie zimowym serwujemy troszeczkę
kuchni molekularnej, trochę bardziej ekskluzywnych dań. W sezonie też mamy takie
dania, ale stawiamy na potrawy, które nie wymagają aż tyle czasu na przygotowanie, bo nie
możemy sobie pozwolić na to, żeby nasi goście
zbyt długo czekali.
W sezonie waszymi gośćmi są głównie
turyści?

Przeważnie. To ze względu na położenie – mieścimy się przy ruchliwych ulicach, gdzie jest
dużo turystów.
A po sezonie?

Po sezonie również są turyści, ale są też stali
goście. Do Gdańska obecnie przyjeżdża wielu
Skandynawów, zarówno latem, jak i zimą. Każdego tygodnia zatem zdarzają się ich całe grupy.
Układacie kartę pod nich?

Nie. Przy układaniu karty kierujemy się innymi względami. Z Bowke jesteśmy w centrum
Gdańska, staramy się serwować gdańską
kuchnię. Jest więc troszeczkę dziczyzny,
potraw staropolskich. Nie możemy układać
karty pod Skandynawów, bo jesteśmy restauracją otwartą dla wszystkich. Sam ustalam
i dobieram smaki.
Ile lat pracujesz jako szef kuchni?

Po raz pierwszy zostałem szefem kuchni mając 21 lat. Teraz mam 36.
Kawałek czasu, więc będziesz potrafił
odpowiedzieć mi na pytanie o to, co jest
największą trudnością w prowadzeniu
restauracji.

Produkty. Jesteśmy nad morzem, a brakuje
nam dobrych, świeżych ryb. Musimy je ściągać z daleka. Większość towaru – nie tylko
ryb – najpierw jedzie do Warszawy, a dopiero potem przyjeżdża do nas, więc czasami
pozostawia sporo do życzenia. Staram się
wykorzystać nasz region. Można się dogadać
z lokalnymi dostawcami. Oni też już poczuli,
że restauratorzy chcą promować dany region,
więc niektórzy windują ceny. Wszystko się na-

K A Ż DY Z NA S M A JA K I E Ś S M A K I
Z DZ I E C I Ń S T WA , Z P ODRÓŻ Y,
KT ÓRYC H P O T E M P O S Z U K UJ E
W R E S TAU R AC JAC H. JA T EŻ PRÓBUJ Ę
OD T WOR Z YĆ S WOJ E S M A K I.
kręca do tego stopnia, że towar sprzedawany
jest często za kwoty, których nie jest wart. Problemem są ludzie – brakuje ich. Młodzi, którzy
przychodzą, nie chcą się uczyć, a jak już się
ich wyszkoli, to uciekają gdzie indziej. Problemem jest też oczywiście zadowolić ludzi, trafić
w ich gusta, a jednocześnie czymś ich pozytywnie zaskoczyć.
Prowadzisz dwie restauracje, które otwarte
są na co dzień i prosperują. Jak sobie z tymi
głównymi problemami zatem radzisz?

Kucharzy ściągam po znajomych i szkolę. Czasami jakiś znajomy poleci swojego znajomego
i jakoś to leci. Z towarem jest inaczej. Wcześniej prowadziłem hurtownię, która zaopatrywała restauracje i hotele w produkty spożywcze. Pozostał mi dobry kontakt z niektórymi
dostawcami.
A jak zadowolić ludzi?

To droga prób i błędów. Nie ma sprawdzonej
recepty. Każde danie jest testowane. Każdy
z nas ma jakieś smaki z dzieciństwa, z podróży, których potem poszukuje w restauracjach.
Ja też próbuję odtworzyć swoje smaki. Oprócz
tego lubię też łączyć smaki, szczególnie łamać
je słodyczą. Dlatego często robię na przykład
jakąś rybę w śliwkowym sosie lub na konfiturze z mango... Układam kartę pod swój gust.
Załóżmy, że przyszedł do ciebie ktoś, kto
nigdy nie był w Gdańsku, i chciałby coś
zjeść. W jaki sposób opowiedziałbyś mu
o swoich restauracjach?

Obie restauracje wyróżniają się swoim
klimatem. Gdański Bowke to restauracja
o charakterze portowym, Piwna 47 Food&Wine to eleganckie miejsce, z sommelierem i winoteką. Jeżeli ktoś jest koneserem wina i lubi dobrze zjeść to na pewno coś
tam dla siebie znajdzie. Wino jest tam dobierane do potraw, a potrawy do wina. Kelnerzy są przeszkoleni, potrafią zaproponować
odpowiedni trunek. W obu restauracjach
pracujemy na świeżych produktach – czego
więcej potrzeba? Jeżeli jest dobry produkt
to wychodzi z niego dobre jedzenie, nieważne, czy jest obrabiany w sposób tradycyjny,
czy nowoczesny.
To brzmi prosto, ale wszystko można
zepsuć.

Owszem. Dlatego w restauracji jest potrzebny wykwalifikowany zespół. Nie samemu szefowi kuchni restauracja zawdzięcza jakość,
ale całej kadrze.
A ty w swoich restauracjach gotujesz, czy
tylko doglądasz?

Gotuję. Normalnie pracuję z chłopakami na
zmianę. Dokumentami zajmuję się w wolnym
czasie. Nie jestem biurowym szefem kuchni,
który żyje tylko w papierkach, robi zamówienia i sprawdza stany magazynowe. Uczestniczę w normalnej pracy w kuchni.
Gdyby coś się zmieniło i musiałbyś
wylądować za biurkiem, to co?

Zanudziłbym się.
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GOOD PRODUCTS MAKE GOOD FOOD
Marcin Faliszek would be bored stiff if his work
was confined to issuing documents. It's unlikely,
though, as he runs two recognised restaurants
in Gdańsk: Gdański Bowke and Piwna 47 Food
& Wine.

If I suddenly rushed into the kitchen in
Gdański Bowke or Piwna 47 Food & Wine,
what would I see?

People running. You would see hardcore,
temperature, a team of people pulling their
socks up to serve dishes as fast and as best
as possible.
How did you get involved in gastronomy?
It's not an easy job everyone dreams of.

It began when I was young. At first, I started
to bake cakes, then I switched to cooking.
Then, two cooking schools, and it went on
and on: training, a job in Sopot, some jobs in
England. I went with the flow.
A chef in such a place is more like an
accountant or an artist?

Not like an accountant, that's for sure. An
artist – a little, as the chef must create and
compose dishes. Let's be honest – the field
of gastronomy has evolved a lot, both in
Gdańsk and in Poland. The chef must look
for new tastes and new products all the
time to stand out in the crowd, because in
such places as the centre of Gdańsk, with
several restaurants, one next to the other,
it's really hard to come to the top. One must
always attract people and offer them something tasty.
Still, you must bear figures in mind.

Foodcost, invoices – you're right. Still, if we
use good products and serve tasty dishes,
there are people ready to pay for it. We can't
use products of worse quality and serve that
to people. It's not always possible to have
such foodcost as we would like to. It sometimes turns out different, but we must strive
to satisfy the needs of our guests.
There is one more duty of the chef that is
often missed out – management.

Of course. Let's be honest – it's not easy
these days. It's the season, a lot of people
left, maybe they'll start to come back soon.
It's difficult to find a good and skilled employee, though.
You mentioned the need to make the
restaurant attractive. What ideas did you
have as regards Gdański Bowke and Piwna
47 Food & Wine?

Originally, Bowke was to be an inn. In the
first season, we began slowly in order to see
which way the wind was blowing – to find
out what kind of guests would come. From
season to season, we began to heat up. In
winter, we offer more molecular cuisine,
more exclusive dishes. In the high season,
we also offer such dishes, but mainly we
focus on dishes which don't require such
preparation, as we can't make our guests
wait too long.
In the season, are your guests mostly
tourists?

Yes, mostly. It's due to our location – our
restaurants are located in high streets, where
a lot of tourists go.
And after the season?

After the season, there are tourists as well,
but there are also regular guests. A lot of
Scandinavians visit Gdańsk these days,
both in summer and in winter. Groups of
Scandinavians visit our restaurants every
week.
Do you base your offer on their
preferences?

No, we don't. We take other things into
account. Bowke is located in the centre of
Gdańsk, so we try to serve local cuisine.
There is some game, some traditional Polish dishes. We can't base our offer on the
preferences of Scandinavians, because we
are open for everybody. I select and match
tastes myself.
How long have you been working as
a chef?

I got my first job as a chef when I was 21
years old. Now I'm 36.
That’s a piece of time – so I guess
you'll be able to tell me what the most
difficult thing is when it comes to running
a restaurant?

Products. We are located by the sea, and
we don't have enough good fresh fish. We
have to order them from far away. Most of
our products – not only fish – go to Warsaw
at first, and then come to us, so they sometimes leave much to be desired. I try to
take advantage of our region. It's possible
to make a deal with local suppliers. They
also know that chefs want to promote the
region, so some of them hike prices. And it
leads to a situation where products are sold
for inflated prices. The problem is with
people – there are very few of them. The
young who come don't want to learn, and
when they finally get some training, they
resign and go somewhere else. It's also dif-

ficult to satisfy people, meet their expectations and surprise them with something at
the same time.
You run two restaurants, which are open
every day and prosper. How do you deal
with these difficulties?

I find cooks by recommendation and train
them. People I know sometimes recommend their friends and that's how it goes.
It's different with products, though. I used
to run a wholesale store, which supplied
restaurants and hotels with food products.
I'm still in touch with some suppliers.
How can you satisfy people?

It's the process of trial and error. There's
no ready-made answer. Each dish is tested. Everybody has some tastes that they
remember from childhood, travel, which
they later look for in restaurants. I also try
to reproduce my tastes. What's more, I like
to combine tastes as well, in particular I like
to break them with sweetness. That's why
I often make for example, fish in plum sauce
or with mango preserve. I create the menu
at my sole discretion.
Supposing someone who has never been
to Gdańsk came to you and wanted to eat
something. How would you describe your
restaurants to such a person?

Both restaurants have their special atmosphere. Gdański Bowke is a port restaurant,
Piwna 47 Food & Wine is an elegant place
with a sommelier and a great choice of wine.
It's a perfect place for wine connoisseurs and
food lovers. Wine is paired with dishes, and
dishes are paired with wine. Our waiters are
trained, they can offer proper beverages. In
both restaurants, we use fresh products – isn't
it enough? Good products make tasty dishes
– it doesn't matter whether products are processed in a traditional or in a modern way.
It sounds simple, but it's not so easy after all.

Indeed. That's why we need a skilled team in
a restaurant. The restaurant owes the quality of dishes not only to the chef, but also to
the whole team.
In your restaurants, do you cook or only
manage?

I cook. I work in shifts with the team. I deal
with documentation in my free time. I'm not
an office chef, who only deals with paperwork, makes orders and checks supplies.
I participate in the normal kitchen work.
If something changed and you had to deal
with paperwork only, then what?

I would be bored stiff.
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MUCHA W ZUPIE

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

WSZ YST KO
MOŻ N A Z API Ć

TEKST Kamil Sadkowski

ZDJĘCIA Jakub Milszewski

WSZYSTKO MOŻNA ZAPIĆ

BARTŁOMIEJ BROM – do Trójmiasta przyjechał z Warszawy, a do Warszawy z Gliwic. Na swoim koncie ma już kilka
restauracji. Najnowszą otworzył w sercu Gdańska. Ceni prostotę na talerzu i szczere karmienie.

Jaki jest twój ulubiony smak?

Ewidentnie gorzki. Nie lubię słodkiego.
Wódka jest gorzka.

To prawda. Nie będę mówił, że piję ją ciągle. Chociaż nie,
faktycznie to robię. Może dlatego, że ona rzeczywiście
jest gorzka i mi to pasuje. Już mnie tu chyba ktoś rozgryzł i to dość szybko (śmiech). Trudno przecież powiedzieć o tym, żeby ktoś używał smaku gorzkiego w jedzeniu. Używa się słonego, używa się kwaśnego, gorzkiego
nie. Nie ma też wielu gorzkich produktów, które można
by w jedzeniu użyć. Jeżeli więc chodzi o kuchnię, to wolę
ostrzejsze smaki. Maurycy świetnie gotuje. Dla mnie
klasyk, czyli pasta aglio olio w jego wydaniu, jest zajebista. Najszybciej zresztą pokazuje, czy kucharze potrafią gotować: zrób mi aglio olio i zobaczymy, co z ciebie
za kucharz. Dobry kucharz zrobi dobrą pastę. Sierota
ją przegotuje. Ale jeśli chodzi o gorzki smak to wódka.
Wszystko można w końcu zapić (śmiech).
Jakie jest twoje najbardziej ekstremalne
doświadczenie w branży gastronomicznej?

O dziwo spotkało mnie tutaj, w Trójmieście. Dwa lata
temu podjąłem się wspólnie z panią Koczurowską-Wawrzkiewicz obsługi namiotu VIP-owskiego podczas zawodów
CSIO na sopockim hipodromie. Robiliśmy to przez pięć
dni. Ale że lubimy sobie zawsze zadać kuku to powiedzieliśmy, że zrobimy to z kartą menu. Nie zrobiliśmy
kolejnego klasycznego wydarzenia na 500 czy 600 osób
w taki sposób, że wystawiliśmy zajebisty bufet i mieliśmy
go w nosie. Swoją drogą – nienawidzę bufetów, nie jestem
w stanie się pod nimi podpisać. Mogę to zrobić tylko wtedy, kiedy jest wystawiony. Znoszę go do trzeciej osoby. Jak
widzę jak bufet wygląda po trzeciej osobie to żegnam się
nogą i jestem przerażony. Trudno się więc podpisać pod
czymś, co za chwilę wygląda jak bajoro, chyba że postawisz kucharza i on będzie serwował to jedzenie. Ten mój
fokus na to, że zawsze musi być ładnie, bo ludzie jedzą też
oczami, mnie skrzywdził. Ustaliliśmy więc, że będziemy
karmić VIP-ów z karty menu, co prawda skróconej do
ośmiu pozycji, ale jednak. Nie przewidzieliśmy jednego
– tego, że namiot VIP-owski miał 250 metrów kwadratowych, był na pięćset osób, a nasza kuchnia polowa była
namiotem 5x5. W tym momencie trzeba było pokazać
swój kunszt i udowodnić, że faktycznie jesteśmy w stanie nakarmić taką ilość ludzi z menu, na dodatek pilnując tego, żeby to ładnie wyglądało, wychodziło w miarę
sprawnie, żebyśmy mogli się pod tym podpisać. Namiot
VIP-owski to był na dodatek target mojej ówczesnej firmy.
Zawody odbywały się od 11 do 13. Potem do 15 była przerwa, więc wszyscy szli na lunch do nas. Ja byłem sam jako
manager, bo moja zmienniczka dojechała do nas dopiero
w sierpniu, a impreza była w czerwcu. Po pięciu dniach
zorientowałem się, że spałem sześć godzin. To było ekstremalne. Zaraz po zakończeniu dostałem jakiegoś dziwnego zapalenia oskrzeli. Organizm sobie to mocno odbił.
Powiedziałem sobie: „Człowieku, obudź się, takich rzeczy

ZAWSZ E S OBI E
POW TA R ZA M, Ż E
N I E M A TA K I E J
I M PR EZ Y, KT ÓR E J
BY SI Ę N I E
POŁ OŻ Y Ł O I BY CI
BR AWA N I E BI LI.
się nie robi”. Wychodzę jednak z założenia, że jak coś robię, to albo robię to bardzo dobrze, albo wcale. I udało się
wtedy. Można powiedzieć, że przyczyniliśmy się do tego,
że Sopot prowadzi obecnie zawody o randze pięciu gwiazdek, a wtedy były to trzy. Poziom zawodów z racji jakości
skoczył o dwie gwiazdki. To ściągnęło lepszych sponsorów na przyszły rok, były więc większe pule nagród, a za
nimi lepsi zawodnicy. Przyczyniliśmy się więc do tego, że
Sopot ma obecnie trochę lepiej.
Pamiętasz jakąś rezerwację, która kompletnie ci nie
wyszła?

Zawsze sobie powtarzam, że nie ma takiej imprezy, której by się nie położyło i by ci brawa nie bili. To, że my
widzimy pewne fuckupy w branży – a widzimy je często
– nie zmienia faktu, że jeśli dobrze je przymaskujesz,
to goście ich nie zauważą. Pamiętam, że kiedyś prowadziłem małą restauracyjkę w Warszawie. Miałem bardzo małe zaplecze personalne i bardzo małe zaplecze
sprzętowe. Przyszła do mnie któregoś dnia pani Iwona,
która bardzo chciała, żebym zorganizował wesele jej
syna pod Nadarzynem. Okazało się, że ludzie byli nieprawdopodobnie bogaci. Pieniądze nie stanowiły dla
nich problemu. Ja uparcie twierdziłem, że wesela nie
zrobię, bo nie mam ludzi, nie mam sprzętu, nie podejmuję się i kropka. Kobieta stwierdziła, że pieniądze nie
grają roli, ona płaci za wypożyczenie, za wszystko, mogę
zrobić co chcę. Zabrałem się więc za robotę. O północy
zamiast tortu miał być prosiak. Ale nie dojechał, bo dostawcy spierdzielił się w Warszawie samochód i nie był
w stanie dojechać. Dowiedziałem się, że nie dojedzie,
o 23:15. Miałem stuosobowe wesele, dwadzieścia pięć
osób obsługi. Wiedziałem, że jak wsadzę jakiegokolwiek
mojego muppeta do samochodu i wyślę do Warszawy
to przywiezie mi tego prosiaka o wpół do pierwszej, jak
nie później. Wiedziałem też, że jak sam wskoczę do auta
i będę zapierdzielał po prosiaka, to dowiozę go na czas
– tu znów wychodzi moje ego. Więc wystartowałem dwadzieścia po jedenastej z Nadarzyna i prosiak o północy
był. Z jabłkiem w mordzie. Nikt nie zauważył, że mnie
przez czterdzieści minut nie było. Twierdzę więc, że jest
dużo rzeczy, których goście nie zauważają, jeśli jesteśmy
w stanie umiejętnie maskować i łagodzić sytuację.
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Osoby żywe lub martwe, które chciałbyś zaprosić na
kolację?

Chętnie chyba zjadłbym kolację z Jolantą Kwaśniewską.
Bardzo ją lubię. Nie kadzę nikomu – swojego czasu miałem przyjemność poznać panią prezydentową. Uważam,
że Kwaśniewscy byli najlepiej nas reprezentującą parą
prezydencką, pomimo tego, że wszyscy dziś mamy bekę
z memów o tym, że Kwaśniewski pije. Pamiętam jednak,
jak poznałem Kwaśniewską na jednej z imprez, które organizowaliśmy w Warszawie. Przedstawiłem się z imienia
i nazwiska, bo byłem menedżerem jednej z restauracji
w stolicy. Widzieliśmy się trzy miesiące później z okazji
rozdania nagród dla fundacji charytatywnej. I wyobraź
sobie, że kobieta, która zna tylu ludzi, która jeździ po
całym świecie, której tyle osób każdego dnia się przedstawia, podeszła do mnie, podała mi rękę i powiedziała:
„Dzień dobry panie Bartku, dobrze pan dziś wygląda”.
Szczęka mi opadła. To miłe, że osoba jej klasy i pokroju
potrafi pamiętać imię każdego. To nie jest tak jak w amerykańskich filmach, że chodzi za nią osoba, która jej
podpowiada, że to jest ten i ten. Taki gość zresztą nie wiedziałby, że prowadzę jakąś tam restaurację. Kilkakrotnie
spotykaliśmy się jeszcze z okazji imienin Olka, bo ze trzy
razy z rzędu je organizowaliśmy. Mile to wspominam.

ENGLISH

EVERYTHING CAN BE WASHED DOWN
If you don’t work in the catering business but have seen several
TV programmes about cooking and think you know everything
about the industry, we can assure you that you actually don’t
know anything at all. Fortunately, nothing can hide from us.
Fumenti Culinary Academy and Live&Travel together reveal the
naked truth about cooking.
BARTŁOMIEJ BROM – came to Tricity from Warsaw, to which
he came from Gliwice. An owner of a few restaurants. He
opened the latest one in the heart of Gdańsk. Appreciates
simplicity and honesty in cooking.

What's your favourite taste?

Bitterness, definitely. I don't like sweetness.
Vodka is bitter.

That's right. I won't say I drink it all the time. Well, actually, I do. Perhaps because it's really bitter, and I like
it. It didn’t take long to figure me out (laughing). It's unlikely to use the bitter taste in cooking. Salt, sour, yes,
but bitter – not really. Also, there aren't many bitter ingredients to use. So when it comes to cooking, I prefer
more spicy flavours. Maurycy is an excellent cook. His
version of pasta aglio olgio – a classic – is fucking great.
It's the easiest way to see whether someone is a good
cook – make me an aglio olio, and we'll see what a cook
you are. A good cook will make good pasta. A dummy
will overcook it. But as regards the bitter taste – vodka.
In the end, everything can be washed down (laughing).
The most extreme experience in the catering
industry?

T O M I Ł E , Ż E O S OBA
J E J K L A S Y I P OK ROJ U
P O T R A F I PA M I Ę TAĆ
I M I Ę K A Ż DE G O.

Surprisingly, it was here, in Tricity. Two years ago, together with Mrs Koczurowska-Wawrzkiewicz, I undertook to cater for a VIP tent during CSIO at Hipodrom Sopot. It lasted five days. But as we like to make life harder,
we decided to have a menu. We didn't organise another
typical event for 500 or 600 people in such a way that we
prepared a buffet table and didn't care about the rest. By
the way, I hate buffet tables, I can't endorse the idea unless I'm tipsy. I can bear it until the third person. When
I see what the table looks like after the third person,
I can't believe my eyes and I'm horrified. It's hard to endorse something which looks like a pigsty, unless you get
a cook there to serve food. My focus on the appearance
– because people eat with their eyes as well – did me
wrong. So we decided to provide the VIPs with the menu,
limited to eight items, but still a menu. However, we
didn't consider one thing – the VIP tent was 250 square
metres, it was designed for five hundred people, and our
cookhouse was a 5x5 tent. As a result, we had to show our
skills and prove that we were able to feed such a number
of people using the menu, and we had to keep it nice and
fast, to endorse it afterwards. What's more, the VIP tent
was the target of my company of that time. The competition took place from 11 to 13. Then, there was a break
until 15, so everybody came to us for lunch. I was alone,
as a manager, because my alternate didn't come until
August, and the event was in June. After five days, I real-

100–101

KUCHNIA / CUISINE

ised I had slept for six hours. It was extreme.
My organism had to recoup after that, and
I had some kind of strange bronchitis. I told
myself, ‘Oh man, wake up, nobody acts like
that.’ And yet, I assume that if I'm doing
something, I'm doing it well or I'm not doing
it at all. And it worked out then. I can say that
we contributed to the fact that Sopot holds
five-star competitions now; then, there were
only three stars. The level of competition increased by two stars thanks to the quality.
It attracted better sponsors the next year,
so prizes got better, and, as a result, better
competitors came. So we contributed to the
success of Sopot.
Do you remember any event that was an
utter failure?

I always tell myself that even if we bungle
something, we can keep it back from guests.
The fact that we see these fuckups – and we
see them quite often – doesn't mean that the
guests will notice them. Once, I ran a small
restaurant in Warsaw. I had limited personnel and equipment resources. One day, Mrs
Iwona came to me and asked me to organise
her son's wedding near Nadarzyn. It turned
out that these people were incredibly rich.
Money wasn't a problem. I insisted that
I wouldn't organise the wedding because
I lacked personnel, equipment and so on.
I didn't want to undertake it. The woman
said that money was no object, she wanted
to pay for renting the equipment and the rest
– I could do whatever I wanted. So I agreed
and got down to work. At midnight, instead
of a wedding cake, a piglet was to be served.
But it didn't come because my supplier's car
had broken down in Warsaw and he couldn't
get there. I found out about that at 23:15.
I had a wedding for a hundred people, a staff
of twenty five. I knew that if I put one of my
muppets to a car and told him to go to Warsaw, he would bring the piglet at half past
midnight, if not even later. I also knew that
if I got to the car and went to bring the piglet
myself, I'd manage to do it on time – again,
I have a high opinion of myself. So I set out
at twenty past eleven from Nadarzyn, and
the piglet was there at midnight. With an
apple in its mouth. Nobody noticed that I’d
been absent for forty minutes. So I believe
that there are a lot of things that people
don't notice, if we can hide them well and
handle the situation.
People – dead or alive – whom you'd like
to invite for a dinner?

I'd really like to have dinner with Jolanta
Kwaśniewska. I like her very much. I don't
flatter anybody – I've had a pleasure to
meet the wife of the president. In my opin-

ion, Kwaśniewcy were a presidential couple
that represented us best. Even though everybody laughs at memes about Kwaśniewski's drinking. Still, I remember how I met
Kwaśniewska at one of the parties that we
organised in Warsaw. I introduced myself
because I was a manager of one of restaurants in the capital. We met again three
months later during an award ceremony for
charities. Imagine that a woman who knows
so many people, visits so many places all
around the world, meets so many people on
Więcej na anywhere.pl

a daily basis, came to me, shook hands with
me and said, ‘Good morning, Bartek, you
look good tonight.’ I was astonished. It's nice
that a person of such a class can remember
the names of people she meets. It's not like
in American films – that there's a person accompanying her and telling her who's who.
Well, such a person wouldn't know that I ran
a restaurant anyway. I met her a few times
more on the occasion of Olek's name day
because we organised the event about three
times in a row. I have fond memories of it.
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UROCZY
RARYTAS
PIĄTA ĆWIARTK A TO DUMNA NAZWA POSPOLIT YCH
PODROBÓW, K TÓRE ZUPEŁNIE NIEPOTRZEBNIE STRACIŁY
NA SKOJARZENIACH Z W YK WINTNĄ KUCHNIĄ. TO
PRZECIEŻ W YPAS DL A KULINARNYCH ZMYS ŁÓW. NERKI,
OGONY, WĄTRÓBKI, OZORY CZY SERCA TO K AWAŁKI,
K TÓRE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO W YSZUK ANYCH
POTRAW, K TÓRE ZAWOJUJĄ NIE JEDNO PODNIEBIENIE.
TEKST Kamil Sadkowski

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

D

la wielu podroby to odpad atomowy
zwierząt rzeźnych. Tak, rzeźnych, bo
zwierzęta ubija się w miejscu zwanym
rzeźnią – serio, niektórzy o tym zapomnieli
albo wyparli świadomość tego faktu. Nie bójmy się stwierdzenia, że płacąc za mięso mamy
krew na rękach. Mięso nie rośnie na drzewach, nie jest zrywane przez dziewice o świcie
i nie stamtąd trafia na tackę i do sklepu.
Na szczęście podroby wracają z impetem
do wielu restauracyjnych kuchni. Fani takiego jedzenia zacierają ręce. Dobry kawał mięsa
to niekoniecznie polędwica, ba, śmiem twierdzić, że ta jest passe.

MOJ E Z M YS ŁY O S TAT N IO
Z O S TA ŁY Z A ATA KOWA N E PR Z EZ
N ER K I C I EL Ę C E C Z Y, JA K KT O
WOL I, C Y NA DER K I. Z O S TA Ł E M
Z N I EWOL ON Y IC H S M A K I E M...
Moje zmysły ostatnio zostały zaatakowane przez nerki cielęce czy, jak kto woli,
cynaderki. Zostałem zniewolony ich smakiem z w jednym z przybytków kulinarnych
w Gdańsku, a owa restauracja nosi nazwę
Rada Miasta. Tak dobrych nerek dawno nie
jadłem, chociaż pamiętam również smak
cynaderek przygotowywanych w restauracji, w której miałem okazję pracować kilkanaście lat temu. Nie były tak dobre. I kiedy
ja mam w głowie bajeczne doznania smakowe po konsumpcji owych nerek, inni pukają się w głowo zanosząc pytanie o to, jak
można zachwycać się tak nędznym kawałkiem mięsa.
Otóż można, a nawet warto. Nerki są bogate w wysokowartościowe białka, dlatego
mięśniaki zamiast futrować się kurczakiem
nafaszerowanym antybiotykami czy hormonami wzrostu niech szybko idą na tych chudych nóżkach do dobrego sklepu mięsnego.
Ten kawałek mięsa ma niewiele tłuszczu
i cholesterolu, a przy okazji można uzupełnić witaminy, które wpływają na pracę mózgu i układu nerwowego. Na tym koniec tego
zachwytu. Zabieramy się do roboty.

Spieszę się z przepisem, bo naprawdę
warto. Najtrudniejsze zadanie niestety wita
nas na samym początku: jak zdobyć cielęce
nerki? Przecież nie sprzedają ich w dyskoncie
na tackach między piersią a nogą. Kiedy już
znajdziecie dobry sklep (lub rzeźnika – bezpośrednio od niego można często dostać towar
najlepszej jakości!) pamiętajcie, żeby wybierać pulchnie okrągłe sztuki. Te, w zależności
od wieku zwierzaka, barwę mają od jasnej do
ciemnobrązowej. Nietuzinkowy zapach i jędrna struktura to wyznacznik szczęścia, pokochacie albo znienawidzicie, wierzę jednak,
że to będzie totalne zauroczenie.
Mentalnie jestem ortodoksem kulinarnym i nie będę mieszał zbyt mocno w garach,
a szkoła francuska w przypadku cynaderek
to dar z niebios. Znam dwa klasyki, z których
jeden cenię ponad wszystko. Większość przepisów mówi, aby moczyć mięso w wodzie
z octem lub długo gotować. To zupełnie niepotrzebne, a nawet więcej – to istny mord smaku
tego wyśmienitego kawałka mięsa. To taki
sam bezsens jak piwo bezalkoholowe czy kawa
bez kofeiny. Dramat. Najlepsza jest wersja
w czystej postaci, bez żadnego moczenia czy
wygotowywania – zapach takich cynaderek
wrzucanych na rozgrzaną patelnię jest bezcenny. Nie będę owijał w bawełnę: nad kuchnią będzie unosić się delikatna woń uryny.
Przyznacie, że brzmi dosyć niesympatycznie.
W tym przypadku na chwilę trzeba wyłączyć
zmysł zapachu. Ale to za chwilę.
Przygotujcie kilka składników: nerki cielęce, szalotkę, calvados, nać pietruszki oraz
sól i pieprz. Nerki trzeba oczyścić, co oznacza tyle, że ściągamy błonę, przecinamy na
pół i usuwamy tłusty rdzeń. Potem kroimy
w duże kawałki (szkoła krojenia w plastry to
nie moja bajka). Szalotkę siekamy drobno,
podobnie nać pietruszki. Ważne przy tym
daniu jest pilnowanie go, tak jak przy risotto.
Rozgrzewamy patelnię i smażymy szalotkę,
dodajemy nerki i smażymy podlewając calvadosem. Podpalamy alkohol – ten proces nazywamy flambirowaniem. Alkohol wyparuje
i pozostanie TEN właściwy smak. Nie może to
wszystko trwać za długo, bo zabijemy strukturę mięsa. Następnie dodajemy masło i doprawiamy solą i pieprzem oraz posypujemy
nacią pietruszki. Gotowe.

U R O C Z Y R A R Y TA S

Podawajcie z dobrym calvadosem, czyli wytrawnym
winiakiem wytwarzanym z jabłek, i kawałkiem chrupiącej
bagietki. Totalnie odjechana kompozycja, która rozsadza
mózg rozkoszą kulinarną. Wierzę mocno, że piąta ćwiartka wróci z impetem na nasze stoły, stanie się rarytasem, bo
to dobre kawałki mięsa. Kiedyś potrawy z podrobów były
synonimem wykwintnej kuchni. Czas odświeżyć pamięć
i wrócić do korzeni.
ENGLISH

A CULINARY DELIGHT
The fifth quarter is a proud name for offal, which unnecessarily
lost its significance in refined cuisine. Yet, it's a delight for culinary
senses. Kidneys, tails, livers, tongues or hearts are morsels that can
be a basis of refined dishes which may conquer many a palate.

To a lot of people, the offal comprises waste parts of animals
for slaughter. That's right, for slaughter, because animals
are slaughtered in a slaughterhouse – really, some people
forget about it or deny it. Don't be afraid to say that when we
buy meat, we have blood on our hands. Meat doesn't grow
on trees, isn't picked by virgins at dawn to be put on a tray
and transported to shops.
Fortunately, the offal makes a comeback to a number
of restaurants. Lovers of such food are licking their lips.
A good piece of meat doesn't have to be tenderloin, nay, I'd
even say that the tenderloin is passé.
Recently, my senses have been conquered by veal
kidneys. I was captivated by their flavour in Rada Miasta,
a restaurant in Gdańsk. I hadn't eaten such delicious kidneys for some time, even though I remember the taste of
kidneys prepared in a restaurant where I worked a dozen
or so years ago. They weren't as good. And when I relish in
the sensations of pleasure after the consumption of the kidneys, other people roll their eyes wondering how one can
delight in such poor pieces of meat.
Well, it's possible and worth a try. Kidneys are rich in
valuable proteins, that's why musclemen should quickly
make for a good butcher's instead of feeding themselves
with chicken stuffed with antibiotics or growth hormones.
This piece of meat is low in fat and cholesterol and rich in
vitamins which have a positive effect on our brain and nervous system. Okay, that's enough of praising. Let's get down
to business and move on to the recipe, as it's really worth
it. At the very beginning, the hardest part is to get veal kidneys. They aren't sold in shops in packages between breasts
and legs. When you find a good shop (or a butcher – you can
get products of the best quality directly from the butcher!)
remember to pick round pieces. Depending on the age of
the animal, their colour ranges from light to dark brown.
An extraordinary smell and firm structure is a determinant of happiness, you may love it or hate it, but I believe
that you'll fall under its spell.
I'm an orthodox cook and I won't mix it too much, and
when it comes to kidneys, the French school is a godsend.
I know two classic recipes and I particularly value one of
them. Most recipes say to soak the meat in water with vinegar or boil it for a long time. It's completely unnecessary,
and even more – it kills the taste of this delicious meat.
It's nonsense – just like alcohol-free beer or decaffeinated
coffee. A tragedy. The best way is to prepare the kidneys

without any soaking or boiling – a smell of such kidneys
put into the hot frying pan is priceless. I won't beat about
the bush – a faint smell of urine will waft in the kitchen.
It doesn't sound nice, does it? But in this case, you should
turn off the sense of smell for a little while.
Prepare some ingredients: veal kidneys, a shallot,
calvados, parsley leaves, butter, salt and pepper. Rinse
the kidneys, peel off the outer membrane, cut them in half
and remove the white core. Next, cut them in chunky pieces. Chop the shallot and the parsley finely. While preparing
this dish, it's important to keep an eye on it, just like in the
case of risotto. Heat the frying pan and fry the shallot, add
the kidneys and fry it all adding calvados. Light it on fire –
this process is called flambéing. The alcohol will evaporate,
and we'll get THE RIGHT flavour. It can't take too long, or
otherwise we may destroy the structure of the meat. Then,
add the butter and flavour the dish with salt and pepper.
Sprinkle it with the parsley. That's it.
Serve it with good calvados, that is a dry wine made
from apples, and a piece of crusty baguette. It's a terrific composition, which mesmerizes our minds. I strongly
believe that the fifth quarter will make a comeback and
will become a delight, as it's a delectable piece of meat. The
offal used to be a synonym of refined cuisine. It's time to jog
our memory and come back to the roots.
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HEL.
PAN SZARY

TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

Z

obaczyłem go na lotnisku w Helsinkach. Obserwowałem przez dłuższą
chwilę. Był cały szary. Miał popielaty
garnitur, siwe włosy i brwi. Siedział z głową lekko skierowaną w stronę okna, choć
nie podążał wzrokiem za żadnym z kołujących na płycie lotniska samolotów. Po twarzy błąkał mu się uśmiech. Tak uśmiechają
się ludzie, którzy wiedzą, że za chwilę spotka ich coś miłego. Zasłużeni dla powiatu
mieszkańcy, którzy za chwilę otrzymają
medal od wójta. Rodzice, których dziecko
odbiera świadectwo z wyróżnieniem, czy
solenizantka, która wie, że za chwilę jej mąż
wygłosi na jej cześć pochlebny toast. Tak
również uśmiechał się Pan Szary. I czekał.
Nie zwróciłby mojej uwagi, gdyby nie to,
że na kolanach trzymał duży pakunek. Nie
zmieniał pozycji, siedział prosto, żylastymi
dłońmi obejmował karton. Niekiedy lekko
przesuwał palcami, jakby chciał pogłaskać
to, co było w środku pakunku.

– Dokąd pan leci? – zapytałem, przysiadając się do niego. Nie zareagował od razu.
Potrzebował chwili. Wyraźnie wytrąciłem
go z zamyślenia. Popatrzył na mnie. Wtedy zauważyłem, że oczy też ma w szarym
kolorze. Uśmiechnął się. – Do Kuusamo.
Do wnuka – dodał, ściskając jednocześnie
pakunek odrobinę mocniej. – Zastanawiam
się, jak udało się panu przejść przez kontrolę z taką paczką – zagaiłem. – Pan też myśli,
że to pewnie bomba, tak jak oni – wskazał
głową w kierunku bramek. – Wcale tak nie
myślę... – próbowałem się bronić, ale nie
słuchał mnie i mówił dalej. – Miałem masę
kłopotów z celnikami. Trzymali mnie chyba z godzinę. Ale to nie ma znaczenia... Bo
wie pan, kiedy byłem mały, w miasteczku
nieopodal mojej szkoły był sklep, który
miał na wystawie piękną, drewnianą kolejkę z mosiężnymi zdobieniami. Moi rodzice
byli biedni i nie stać ich było na jej zakup.
Pozwolili mi tylko na przyglądanie się jej zza
szyby, każdej niedzieli, kiedy wracaliśmy ze
zboru. Obiecałem sobie wtedy, że jak będę
miał syna, to kupię mu taką kolejkę. Los jednak dał mi trzy córki. Pół roku temu średnia
z nich urodziła syna. To mój pierwszy wnuk.
Nie wahałem się ani chwili. Znalazłem w Internecie kolejkę. Jest łudząco podobna do
tej z mojego dzieciństwa. Właśnie lecę, żeby
zobaczyć wnuka po raz pierwszy w życiu.
A ta kolejka jest dla niego. Moja żona powiedziała, że jestem niemądry. Pan też tak myśli? – spojrzał na mnie wyczekująco w obawie, że mogę potwierdzić wersję żony. – Nie
– odpowiedziałem łagodnie. – Myślę, że bardzo dobrze pan robi. To wspaniałe móc spełniać marzenia.
ENGLISH

HEL. MR. GREY

I saw him at the airport in Helsinki. I observed him for a longer while. He was grey
from head to toe. He had grey suit, gray

hair and gray eyebrows. He sat with his
head tilted slightly towards the window,
although his gaze was not following any
of the planes circling on the apron. There
was a hint of a smile playing on his lips.
People who smile like that know that something good is going to happen to them, for
example town residents of merit who are
to be awarded a medal from the hands of
the mayor, parents whose child receives
an outstanding report card, or a woman
celebrating her birthday, knowing that her
husband is about to propose a toast. And it
was in this way that Mr. Grey was smiling.
And he was waiting. But he wouldn’t have
caught my attention if it hadn’t been for
a huge package he was holding. He didn’t
change his position, he just sat there ramrod straight, clutching the cardboard box
in his veined hands. Every now and then,
he would move his fingers as if he wanted to
stroke whatever was in the box.
„Where are you headed?” I asked, sitting next to him. He didn’t react right away.
He needed a while. I must have pulled him
out of his reverie. He looked at me and I noticed that his eyes were grey too. He smiled.
“To Kuusamo. To my grandson,” he added,
giving the box a tighter squeeze. “I’m wondering how you managed to go through
the security check with this box,” I asked
conversationally. “You must think there’s
a bomb inside, just like they did,” he pointed towards the security gates with his head.
“No, not at all,” I tried to defend myself,
but he cut me off. “I had a lot of problems
with customs officials. They kept me there
for almost an hour. But it doesn’t matter.
Because, you know, when I was a child, in
my family town, not so far away from my
school, there was a shop, and in its window
display there was a beautiful wooden railway model with brass ornaments. My parents were poor and couldn’t afford to buy
it. They only let me look at it from behind
the window, every Sunday on our way back
from the church. I promised to myself that
in the future I would buy such a train set for
my own son. But it so happened that I have
three daughters. Half a year ago, one of
them gave birth to a boy. It’s my first grandchild. I didn’t waver for a second. I found
a railway model on the internet. It is almost
the same as the one from my childhood.
I’m on my way to see my grandson for the
first time. And this train set is for him. My
wife said I was being ridiculous. Do you also
think that?” he looked at me expectantly,
as if he was anxious I shared his wife’s opinion. “No,” I said gently. “I think you’re doing
the right thing. It’s great to be able to make
your dreams come true.”

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE

FELIETON / COLUMN
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GDAŃSKIE BIURO NAPĘDZA
ROZWÓJ STATE STREET
STATE STREET BANK OSIĄGNĄŁ WŁAŚNIE LICZBĘ 3000 PRACOWNIKÓW
W POLSCE, W TYM 400 W GDAŃSKU, GDZIE FIRMA DZIAŁA OFICJALNIE OD
MARCA TEGO ROKU. OZNACZA TO, ŻE POLSKIE BIURO STAŁO SIĘ NAJWIĘKSZYM
ODDZIAŁEM STATE STREET CORPORATION W REGIONIE EMEA.
TEKST Marcin Uske

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

G D A Ń S K I E B I U R O N A P Ę DZ A R O Z W Ó J S TAT E S T R E E T

J

est to dla nas ogromny sukces. Dynamiczny rozwój
od biura w Krakowie, zatrudniającego początkowo
72 pracowników, do osiągnięcia statusu największego oddziału State Street w Europie w przeciągu 9 lat, był
możliwy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i pracy
naszej utalentowanej kadry – powiedział Scott Newman,
Dyrektor Zarządzający State Street Bank Polska. – Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia i z optymizmem patrzymy
na dalsze plany rozwoju. Ten kamień milowy w historii
firmy podkreśla kolejny raz nasze przywiązanie do Polski. Dzięki rozrastającej się bazie klientów i rosnącemu
zapotrzebowaniu na nasze usługi, kandydatom w naszych
biurach w Krakowie i Gdańsku możemy zaoferować wiele
ciekawych stanowisk i możliwości rozwoju kariery – kontynuuje Newman.

PRACODAWCA, KTÓRY
PRZYCIĄGA
State Street to potentat branży finansowej zatrudniający
blisko 30 tysięcy osób w biurach na całym świecie. W Polsce firma rozwija działalność operacyjną od 2007 roku
i przez wiele lat skupiała się ona w Krakowie. W marcu
tego roku otwarto oficjalnie nowe biuro firmy zlokalizowane w wielofunkcyjnym kompleksie Alchemia w Gdańsku,
zwiększając potencjał zatrudnienia i rozwoju działalności
w Polsce. Do State Street Bank Polska dołączył właśnie
trzytysięczny pracownik, powiększając tym samym gdański zespół do 400 osób. Oznacza to również, że polskie
biuro firmy stało się największym oddziałem State Street Corporation w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód
i Afryka). Osiągnięcie to było możliwe dzięki dobrej reputacji i marki atrakcyjnego pracodawcy, jakie firma zbudowała przez wiele lat aktywności w Polsce.
– Z ogromną satysfakcją i dumą przyglądamy się dynamicznemu rozwojowi naszego partnera i szczerze gratulujemy. Inwestycja State Street w Gdańsku, ze względu na
skalę i charakter, ma szczególne znaczenie dla całej aglomeracji. To sukces zarówno jej decydentów, jak również
przedstawicieli wielu podmiotów, zwłaszcza lokalnych,
zaangażowanych w ten projekt od samego początku.
Dzięki temu powstają tutaj setki nowych, atrakcyjnych
miejsc pracy, a Trójmiasto zdecydowanie umocniło swoją
pozycję na krajowej mapie sektora nowoczesnych usług
dla biznesu. Inwestycja ta wywarła też duży wpływ na
trójmiejski rynek biurowy, przykuwając uwagę nie tylko
środowiska deweloperów, ale także inwestorów instytucjonalnych – komentuje Sławomir Gajewski, Prezes Zarządu Spółki Torus.

TEMPO NIE ZWALNIA
Bank nadal poszukuje pracowników – doświadczonych
profesjonalistów z lokalnego i międzynarodowego sektora usług finansowych na stanowiska menadżerskie, ekspertów technicznych, a także studentów i absolwentów
rozpoczynających dopiero karierę zawodową. Nowe biuro w Gdańsku, na którego potrzeby State Street Bank wynajął całą wieżę biurową w kompleksie Alchemia, może
pomieścić do 1700 pracowników dostarczających szeroki
zakres usług, w tym kompletną księgowość funduszy
inwestycyjnych, wycenę papierów wartościowych, administrowanie funduszami hedgingowymi czy sprawozdawczość finansową.

I N W E S T YC JA S TAT E
S T R EE T W GDA Ń S K U,
Z E WZ GL ĘDU NA S K A L Ę
I C H A R A KT ER , M A
S Z C Z E G ÓL N E Z NAC Z E N I E
DL A C A Ł E J AGL OM ER AC J I.
– Dla Trójmiasta i jego rynku pracy inwestycja State
Street jest ważnym katalizatorem – pokazuje dobitnie,
że duże przedsięwzięcie rekrutacyjne w zakresie sektora nowoczesnych usług biznesowych może postępować
nadspodziewanie szybko, jeśli strategia wejścia na lokalny rynek i budowania marki są poprawnie zaplanowane
i wdrożone, a kadra aktywnie zaangażowana w proces.
Tym bardziej cieszy fakt, że firma związała z Trójmiastem
nie tylko swoją markę, ale także wieloletni plan szkolenia
i rozwoju kadr, z których gros pochodzi właśnie z Pomorza
– zauważa Marcin Grzegory z Invest in Pomerania.
Firma State Street jest liderem w obsłudze funduszy
typu „mutual funds” i „collective funds” w Europie. 70%
tych funduszy jest obsługiwanych w Polsce.
Alchemia to wielofunkcyjny kompleks biznesowy powstający w Gdańsku, którego deweloperem jest firma Torus. I etap inwestycji (oddany do użytku w grudniu 2013 r.)
dostarczył na rynek 16,7 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na
4,6 tys. mkw. funkcjonuje tam również centrum rekreacyjno-sportowe, m.in. z basenami, saunami, klubem fitness
i halą sportową, a uzupełnieniem oferty jest dwupoziomowa
restauracja (bistro). W sierpniu 2015 r. budynek został sprzedany, a jego nabywcą jest podmiot stanowiący joint venture
pomiędzy Bluehouse Capital Advisor Ltd a REINO Dywidenda Plus SA zarządzanym przez REINO Partners.
II etap inwestycji (oddany do użytku w październiku
2015 r.), dostarczył blisko 22 tys. mkw. powierzchni biurowej. W grudniu 2015 roku budynek ten uznany został za
Najlepszy Nowy Biurowiec Roku podczas najbardziej prestiżowego konkursu branży nieruchomości komercyjnych
w Polsce, Eurobuild Awards 2015. W marcu 2016 został on
finalnie sprzedany spółce zależnej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
Obecnie trwa budowa III etapu inwestycji, który będzie
miał 14 kondygnacji nadziemnych i kształt litery H. Jego
łączna powierzchnia do wynajęcia (GLA) to blisko 39 tys.
mkw., a całkowita powierzchnia typowej kondygnacji biurowej aż 3 tys. mkw. Zakończenie budowy planowane jest
na III kwartał 2017 roku.
Projektantem całego kompleksu Alchemia jest pracowania APA Wojciechowski Architekci z Warszawy.
State Street Corporation (NYSE: STT) jest wiodącym
na świecie dostawcą usług finansowych dla inwestorów
instytucjonalnych. Zapewnia usługi takie jak obsługa i zarządzanie aktywami, kompleksowe usługi analityczne oraz
obsługa transakcji. Z aktywami w depozycie (Assets Under
Custody – AUC) i aktywami w administracji (Assets Under
Administration – AUA) o łącznej wartości $28 bilionów oraz
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A L C H E M I A T O W I EL OF U N KC YJ N Y
KOM PL EK S BI Z N E S OW Y
P OWS TA JĄC Y W GDA Ń S K U,
KT ÓR E G O DEW EL OPER E M
J E S T F I R M A T ORU S.

$2 bilionów w aktywach zarządzanych (wyniki
z dn. 31 grudnia, 2015), State Street działa na
ponad 100 rynkach na świecie, w tym w USA,
Kanadzie, Europie, Środkowym Wschodzie
i Azji. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na
stronę www.statestreet.com/pl lub www.pracazwidokiem.pl.
ENGLISH

GDAŃSK OFFICE TO ENHANCE STATE
STREET DEVELOPMENT
The number of State Street Bank employees
reached 3000 in Poland, including 400 in Gdańsk
where the company has been operating officially
since March 2016. It means that the Polish branch
has become the largest branch of State Street
Corporation in the EMEA region.

‘It's a huge success for us. Dynamic development of our office in Kraków, from employing 72 professionals in the beginning to
becoming the largest branch of State Street
in Europe within 9 years, was possible, in
the first place, thanks to the involvement
and work of our talented team,’ said Scott
Newman, Managing Director of State Street
Bank Poland Branch. ‘We are very proud of
this achievement and very optimistic about
the future development plans. This milestone in the history of the company proves
the significance of Poland again. Thanks to
the expanding customer base and growing
demand for our services, we can offer interesting positions and career opportunities
to applicants in the offices in Kraków and
Gdańsk.’

THE EMPLOYER THAT
ATTRACTS
State Street is a leading financial company
employing about 30 thousand professionals
in offices all over the world. The company
has been operating in Poland since 2007, for
several years in Kraków only. In March 2016,
a new office was opened in a multifunctional
complex Alchemia in Gdańsk, increasing
the potential of employment and development of the company in Poland. The 3000th
employee has just joined State Street, thus

increasing the number of Gdańsk team
members to 400 people. It also means that
the Polish branch has become the largest
branch of State Street Corporation in the
EMEA region (Europe, the Middle East and
Africa). It was possible thanks to the positive corporate image and the brand of an attractive employer, which the company has
built over several years in Poland.
‘We are very satisfied and proud to see
the dynamic development of our partner
and we would like to warmly congratulate
it on its success. The investment of State
Street in Gdańsk, due to its scale and nature, is of high importance to the whole
agglomeration. It's a success both for its
decision-makers as well as representatives
of numerous entities, especially the local
ones, involved in this project from the very
beginning. This results in the creation of
hundreds of new attractive job opportunities, and Tricity has definitely strengthened its position in the sector of innovative
services for business. The investment has
also influenced the office market in Tricity,
drawing the attention of not only developers, but also institutional investors,’ said
Sławomir Gajewski, President of the Management Board of Torus.

THE PACE DOES NOT SLOW
DOWN
State Street continues to search for employees – experienced professionals, from the
local and international financial services
sector, for the positions of managers, technical experts, as well as students and graduates who are beginning their professional
career. The new office in Gdańsk, for which
the company leased the whole office tower
in the Alchemia complex, can house up to
1700 employees providing a wide range of
services, including comprehensive investment fund accounting, security valuation,
hedge funds administration or financial
reporting.
‘For Tricity and its labour market, the
State Street investment is an important
catalyst – it clearly shows that a huge recruitment undertaking within the sector of

innovative services for business can develop
rapidly if a strategy of entering the market
and building the brand is well-planned and
implemented, and the personnel is actively
involved in the process. The more I am happy to see that the company plans for Tricity
relate not only to the brand, but also to training and professional development of personnel, a great number of whom come from
Pomerania’ said Marcin Grzegory from
Invest in Pomerania.
State Street is a leader in providing mutual funds and collective funds administration services in Europe. 70% of the funds are
administered in Poland.
Alchemia is a multifunctional business
complex established by Torus in Gdańsk.
The first stage of investment (completed
in December 2013) provided 16.7 thousand
sq. m. of office space. The area of 4.6 thousand sq. m. is occupied by a leisure and
sports centre, including such facilities as
swimming pools, saunas, a fitness club and
a sports hall, as well as a split-level restaurant (bistro). In August 2015, the building
was purchased by a joint venture between
Bluehouse Capital Advisor Ltd and REINO
Dywidenda Plus SA managed by REINO
Partners.
The second stage of investment (completed in October 2015) provided about 22
thousand sq. m. of office space. In December 2015, the building received the award of
New Office of the Year in the most prestigious competition of the real estate industry in
Poland, Eurobuild Awards 2015. In March
2016, it was sold to a subsidiary of Polski Holding Nieruchomości S.A.
Now, the third stage of investment is under construction. The H-shaped building
will have 14 floors above ground. The total
gross leasable area will amount to approx.
39 thousand sq. m., with the total office space of 3 thousand sq. m. The construction is
projected to be completed in 3Q 2017.
The complex was designed by APA Wojciechowski Architekci from Warsaw.
State Street Corporation (NYSE: SST)
is a leading company providing financial
services for institutional investors. Its offer
includes asset administration and management services, comprehensive analytical
services and transaction services. With Assets Under Custody (AUC) and Assets Under Administration (AUA) of the total value
USD 28 trillion and USD 2 trillion in Assets
Under Management (AUM) (as at 31 December 2015), State Street operates on over 100
markets in the world, including the USA, Canada, Europe, the Middle East and Asia. To
read more, visit the website: www.statestreet.com/pl or www.pracazwidokiem.pl.
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DWA RAZY
W ROKU
noworoczną i nie chce podejmować nowych tematów
ani ważnych decyzji. Sprawy spowalniają, zasypiają,
tak jak niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Po Nowym
Roku mamy jeszcze Trzech Króli i przerwę na ferie zimowe. Oznacza to, że do końca lutego niewiele nowego
może się wydarzyć. Drugi interwał zaczyna się z początkiem marca i trwa do połowy czerwca. To czas na intensywne działanie, wdrażanie pomysłów i dobrą pracę
zespołową. Każdy jest na miejscu i jest chętny do działania. To dobry czas. Aż do wakacji. I znów to samo. Jak
co roku...
ENGLISH

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

N

auczony wieloletnim doświadczeniem, dzielę rok
na cztery części. Nazwijmy je okresami. Dwa
z nich to interwały. Jest to czas wzmożonej, często
bardzo ciężkiej i intensywnej pracy. Pozostałe dwa okresy
to zróżnicowany spokój, często wyciszenie i odpoczynek.
Jestem pracowitym człowiekiem. Lubię wyzwania.
Cele, które przed sobą stawiam, są często bardzo ambitne. Dbam o współpracę i relacje. Jeśli widzę w działaniu
sens i przyjemność, jestem w stanie dać z siebie wszystko. Wyniosłem to z domu, na pewno wzmocnił to sport.
Teraz wykorzystuję to w biznesie i dużych projektach
żeglarskich.
Nie zawsze jednak mam możliwość realizacji swoich
planów. Są w roku takie okresy, gdy wszystko spowalnia. Ciężko o nawiązanie kontaktu, nie wspominając
o podejmowaniu decyzji. Taki czas nastaje w okresie letnich wakacji, które właśnie się kończą. I całe szczęście.
Odpoczynek i relaks na pewno się przydały, ale czas
pchnąć sprawy do przodu.
Ożywienie w firmach i korporacjach następuje we
wrześniu i trwa do trzeciego tygodnia listopada. Następnie wiele osób zaczyna żyć świętami i przerwą

TWICE A YEAR

Basing on my experience, I divide a year into four
parts – let's call them periods. Two of them are intervals. It's a time of intensified, often hard and challenging work. The remaining periods are relatively peaceful, it's a time of rest and quietude.
I'm a hard-working person. I like challenges. Goals
that I set myself are often really ambitious. I care
about cooperation and relationships. I can do my best
when I see that it makes sense and gives me satisfaction. I learned that at home, and sport developed this
attitude for certain. Now I benefit from it in business
and big sailing projects.
However, I don't always have a chance to implement all my plans. There are periods in the year, when
everything slows down. It's hard to get in touch with
people, not to mention making decisions. Such periods are for example, summer holidays, which are soon
coming to an end, fortunately. Rest and relaxation are
certainly important, but it's time to push ahead with
business matters.
The period of revival in companies and corporations begins in September and lasts till the third week
of November. Then, a lot of people begin to be totally
absorbed by Christmas and New Year's break, and they
don't want to bring up new issues or make important
decisions. Everything slows down, unwinds, just like
bears hibernate. After the New Year, there are also
such holidays as Three Kings' Day and winter holidays.
Not much can happen till the end of February. The second interval begins in March and lasts till the half of
June. It's a time of intensified action, implementation
of ideas and efficient teamwork. Everybody is there
and is willing to act. It's a good time. Till holidays. And
then it goes all over again. Just like every year…

ZDJĘCIE: SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ
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NA JS TA R SZ Y
MODEL
Ś W I ATA
PRAWDOPODOBNIE JEST NAJSTARSZYM
MODELEM NA ŚWIECIE. PO RAZ PIERWSZY PRZED
OBIEKTYWEM STANĄŁ TUŻ PRZED 104 URODZINAMI.
DO SESJI ZAPROSILI GO WSPÓŁPRACUJĄCA
Z WIELOMA MODOWYMI MARKAMI FOTOGRAFIK
DOROTA CZOCH I MODEL DUSTIN NOWAK.
TEKST Katarzyna Krzyżak

ZDJĘCIA Dorota Czoch

STYLIZACJA S. Sandera.

N A J S TA R S Z Y M O D E L Ś W I ATA
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iedyś z rozmowy z Dustinem wyszło, że
ma dziadków w mocno zaawansowanym wieku. Kiedy usłyszałam, że dziadek Stefan ma ponad sto lat, pomyślałam, że
muszę zrobić mu zdjęcie – wyjaśnia Dorota.
I stało się. Zatrzymana w czasie kuchnia Stefana Nowaka zamieniła się w atelier, a starszy
pan z chęcią wcielił się w rolę modela. – Był
zaskoczony, ale profesjonalnie pozował, podobało mu się – wspomina Dustin, jeden
z najmłodszych wnuków pana Stefana, od

kilku lat występujący na międzynarodowych
sesjach i pokazach. – Teraz marzy, żeby efekty zobaczyć w gazecie – dodaje ze śmiechem.
Spontaniczna sesja zaowocowała pięknymi
zdjęciami. Choć pozujących Nowaków dzieli
prawie 80 lat, to widać, że łączy ich dryg do
obiektywu.
„Gimnastyka to najlepszy ze sportów“
powtarza od dziesiątek lat Stefan Nowak,
a każdy kto na niego spojrzy, musi przyznać
mu rację. Urodzony za panowania cesarza

Z AT R Z Y M A N A W C Z A S I E
K U C H N I A S T E FA N A N OWA K A
Z A M I E N I Ł A S I Ę W AT E L I E R ,
A S TA R S Z Y PA N Z C H Ę C I Ą
WC I E L I Ł S I Ę W RO L Ę M O D E L A .

N A J S TA R S Z Y M O D E L Ś W I ATA
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N A J S TA R S Z Y M O D E L Ś W I ATA

„G I M N A S T Y K A
TO NAJLEPSZ Y
Z E S P O RT ÓW “
P OW TA R Z A O D
D Z I E S I ĄT E K L AT
S T E FA N N OWA K ,
A K A Ż DY K T O N A
N I E G O S P O J R Z Y,
M U S I P R Z Y Z N AĆ
M U R AC J Ę .
Franciszka Józefa zecer to dowód na to, że dbanie o formę popłaca. – Z Chodakowską nie ćwiczy, kalorii nie
liczy – żartuje jego syn, ale podkreśla, że nie ma dnia,
w którym zapomniałby o uprawianiu sportu. Jeszcze
trzy lata temu jeździł rowerem po rodzinnym Nowym
Sączu, dziś pedałuje na stacjonarnej wersji i regularnie
ćwiczy z hantlami. Jeśli czuje się gorzej, „pompuje“ więcej, bo uważa, że wysiłkiem fizycznym pokona chorobę.
Jego dokumentacja medyczna to dowód, że lekarstwo
jest bardzo skuteczne. Mimo ponad wieku na karku, pan
Stefan jest pełen siły fizycznej i psychicznej.
Miłość do sportu i zdrowego jedzenia narzucił swoim
najbliższym. Były sekundant bokserki sądeckiego Sokoła
i wierny kibic Sandecji pilnował, by wszyscy jak najwięcej
się ruszali i zdrowo odżywiali. Pasję do piłki nożnej zaszczepił także Dustinowi. Dbałość o wysportowane ciało
zaprowadziła go z boiska na wybieg.
Kariera Dustina rozpoczęła się od zdjęcia profilowego na Facebooku. Czy jego dziadka także czeka podobny los? Jedno jest pewne, pan Stefan mimo wieku nadal
patrzy w przyszłość i zastanawia się, co jeszcze go czeka
i jakie wyzwania przed nim.
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THE WORLD’S OLDEST MODEL
He is probably the oldest model in the world. For the first
time he stepped in front of the camera right before his 104th
birthday. He was invited to a photoshoot by a photographer
and a model, who both work with many fashion brands –
Dorota Czoch and Dustin Nowak.

At some point it came out in a conversation with Dustin
that he has senior grandparents. When I heard that granddad Stefan is over one hundred years old I thought that
I have to photograph him – explains Dorota. And so it happened. The frozen in time kitchen of Stefan Nowak turned
into an atelier and the gentleman himself gladly became
a model. – He was surprised but he posed professionally,
he enjoyed it – remembers Dustin, one of the youngest
grandchildren of Mr Stefan, who for many years now is
participating in international photoshoots and fashion
shows. – He now dreams of seeing the effects in a newspaper – he adds, laughing. This spontaneous photoshoot
gave fruit to beautiful photographs. Even though posing
Nowaks have almost eighty years between them it can be
seen that they share a talent for modelling.
“Exercise is the best sport” Stefan Nowak repeated
for tenths of years and anyone who looks at him has to

agree. This typesetter, who was born while the Emperor Franz Joseph was still at rule, is a living proof that
staying fit brings effects. – He does not exercise with internet girlies, he does not count calories – jokes his son,
but he also emphasizes that there is no day that would
go by without grandfather practising a sport. Even three
years ago he was still riding a bike around his hometown
Nowy Sącz; today he is pedalling on a stationary version
and lifts weights. When he is feeling worse he is “pumping” more, for he believes that through physical exercise he will beat illness. His medical records show that
this is very effective medicine. Despite having over
a century behind him Mr Stefan is full of physical and
mental strength.
He passed down his passion for sport and healthy
eating to his loved ones. A former second of Nowy Sącz
boxer Sokół and a devoted fan of Sandecja he made
sure that everyone was getting enough exercise and
eating healthy. His passion for football is shared by
Dustin. Staying fit carried him from the football field
to the catwalk.
Dustin’s career began with a profile photo on Facebook. Is similar faith awaiting his grandfather? One thing
is sure, despite his age Mr Stefan is still looking forward
to the future and wonders what else awaits him and what
other challenges he will face.
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ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHS:

MODELKA / MODEL:

MAKIJAŻ / MAKE-UP:

PRODUKCJA / PRODUCTION:

Edyta Bartkiewicz
(edytabartkiewicz.com)

Magdalena Panasiuk /
Specto Models

Justyna Polkowska/

Marcin Ranuszkiewicz

KOŃ / HORSE:

Kolumb - własność
Katarzyny Brzezińskiej

POLKO

SENSE THEORY
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NASZA MAŁA
REWOLUCJA
BĄDŹ KIM CHCESZ I NIE PRZEJMUJ SIĘ ZDANIEM INNYCH – DO TEGO DĄŻY DUET PROJEKTANTÓW
ZUO CORP W NAJNOWSZEJ KAMPANII. ZUO CORP OPOWIADAJĄ NAM O ŚWIECIE MODY I ZASADACH,
JAKIE PANUJĄ W TYM BIZNESIE, KTÓRY DZIŚ FAŁSZYWIE KREUJĄ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.
TEKST Jacek Górecki

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

NASZA MAŁA REWOLUCJA

Moda jest tyranem?

Nie mamy takiego poczucia. To zależy od ciebie, czy
chcesz to tak postrzegać. Moda to raczej pasja. Trzeba
ją rozumieć, i jak w przypadku każdej pasji czy hobby,
poddać się jej regułom. My się poddajemy. Wszyscy w jakimś stopniu ulegamy jej świadomie bądź nie, na różnych
poziomach wyspecjalizowania. Trzeba wiedzieć, jak to
działa, zupełnie jak w tej scenie z filmu „Diabeł ubiera się
u Prady”, kiedy Meryl Streep opowiada anegdotę o niebieskim sweterku. Poza tym moda odzwierciedla aktualną kondycję społeczeństwa i panujących nastrojów.
Pozwala na bunt i manifestację poglądów. Jest świetnym
narzędziem masowej komunikacji, które bezpośrednio
wpływa na życie i świadomość milionów. Teraz jej reguły
bardziej dyktują media społecznościowe niż jednostki.
Czasy ,,dyktatorów mody” odeszły już dawno w zapomnienie, może dlatego jest wokół nas tak dużo brzydoty
podniesionej do rangi piękna. Moda napędza rozwój cywilizacji, poza tym pozwala przełamywać tabu i oddziałuje na zmysły. Na pewno w zetknięciu z modą należy
zachować zdrowy rozsądek i nie podążać ślepo za trendami. Tak jest w przypadku wszystkiego.
Pytam dlatego, że za sprawą mody walczycie z nią
samą, burząc wszelkie podziały, wygłaszając przy
wypuszczaniu najnowszej kolekcji hasła: nie ma religii,
wieku, płci...

To jest właśnie w tym piękne, że dzięki modzie każdy
może poczuć wolność i wyemancypować się na jakim
chce poziomie. Tak naprawdę w modzie nie ma reguł.
Generalnie jest to narzędzie, które pozwala na wyrażenie siebie. Tak samo jak każda inna dziedzina sztuki. Nie
jesteśmy tutaj pionierami, bo generalnie moda zawsze
była bardzo liberalna i za jej sprawą udało się zburzyć
liczne tematy tabu. Jednak to teraz mamy w głowie –
ogromną potrzebę wolności, taki nieco utopijny obraz
społeczeństwa bez podziałów, gdzie każdy może poczuć
się kim chce, bez oceniania i stygmatyzowania przez
otoczenie. To taka nasza mała rewolucja. Teraz jak nigdy czujemy się pogodzeni ze sobą, wiemy na czym nam
zależy i jak chcemy to osiągnąć. Bardzo chcieliśmy podzielić się tą energią z innymi. W sumie nie ma sensu
robienie czegokolwiek wbrew sobie, bo życie zwyczajnie
jest na to za krótkie.
Czy to wyrażanie siebie nie jest dzisiaj kluczem do
tworzenia mody? Czy nie chodzi przypadkiem o to,
żeby za stroną wizualną kryła się cała ideologia? Bunt,
który spowoduje, że zacznie się w ludziach zmieniać
świadomość konkretnych problemów?

Ciekawe pytanie... Nie wiem, czy nie jest to wynikiem starannie przemyślanych strategii marketingowych marek,
które w końcu muszą się czymś wyróżniać na tle konkurencji i zwracać uwagę klienta. Jeśli kryje się za tym chęć
zwrócenia uwagi na konkretny problem, jak na przykład
coraz bardziej popularne zjawisko transparentności
w modzie, gdzie każdy klient danej marki jest dokładnie poinformowany na temat procesu tworzenia danego
ubrania, etapów produkcji i dostawców poszczególnych
komponentów, to jest to super. Tak samo jak zwracanie
uwagi na wyzysk pracowników przez duże koncerny, mordowanie zwierząt na futra czy globalne problemy związa-

TA K N A P R AW D Ę
W MODZIE N IE M A
R EGU Ł. GEN ER A L N IE
J EST TO NA R ZĘDZIE,
K T Ó R E P O Z WA L A
NA W Y R A ŻEN IE
S I E B I E . TA K S A M O
JA K K A Ż DA I N N A
DZIEDZI NA SZTU K I.
ne z ekologią. Dobrze, że można wykorzystać modę do
walki na rzecz poprawy życia innych. Zbudować świadomość, że to coś więcej niż tylko fatałaszki.
Jaki cel postawiliście sobie wraz z nową kampanią?

Bardzo prosty – bądź kim chcesz i nie przejmuj się
zdaniem innych. Wytyczaj sobie cele bez patrzenia
na nieprzychylne opinie. Najważniejsza jest wolność
i samorealizacja. Zawsze podkreślamy: nigdy nie rób
niczego wbrew sobie. Obecnie w Polsce bardzo drażni
nas totalna homogeniczność społeczeństwa, wszystkie
te ruchy narodowe, które tak naprawdę nie mają nic
wspólnego z patriotyzmem. Polska jest różnorodnym
krajem, mamy mniejszości narodowe, religijne, seksualne i nie podoba nam się ogólny dyskurs, w którym na
piedestale stawia się katolicką rodzinę z dwójką dzieci
jako najważniejsze dobro narodowe. Nie rozumiemy, po
co ktoś chce się w to wtrącać. W życiu układa się różnie,
a my najbardziej nie lubimy, kiedy komuś daje się do zrozumienia, że jest gorszy.
Co was wkurza najbardziej w tym biznesie?

To, co nas wkurza na świecie za mało nas dotyczy, natomiast w Polsce jest parę rzeczy, które nas denerwują,
ale to już przepracowaliśmy i traktujemy jako część rodzimego folkloru, na który nie mamy wpływu. Są tam
na przykład fałszywe autorytety, które można spotkać
w każdej dziedzinie. Często przez takie postaci, zwłaszcza te kreowane medialnie, przeciętny klient ma spaczony obraz branży jako miejsca ociekającego głupotą
i tanim blichtrem. Coś, co nas śmieszy, to przekonanie,
że jest to zajęcie dla każdego. Kiedyś Kuba Wojewódzki
powiedział, że moda to zajęcie dla ludzi, którzy chcą
przypudrować brak osobowości i pewnie w większości
przypadków, które zna, tak jest. Nie można jednak generalizować. Ci, którzy mają coś w rzeczywistości do
powiedzenia i znają się na swoim fachu po prostu siedzą
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cicho i nie potrzebują zwracać na siebie uwagi. Ich praca
i osiągnięcia mówią same za siebie. Takich nazwisk jest
mnóstwo, z Magdą Butrym na czele.
Jest możliwe funkcjonowanie na rynku modowym
i zarabianie na tym, bez uczestniczenia w tym
środowisku, bez pokazywania się, bywania, nie
oddychania, zakłamania?

Mamy poczucie, że ci, co zarabiają i utrzymują się
z mody w Polsce, właśnie się nie pokazują, bo zwyczajnie nie muszą. Nie demonizowałbym aż tak tego środowiska. Działa tak samo jak inne i wiadomo, że nie każdy
musi się lubić z każdym. Ważne, aby potrafił zachować
profesjonalizm w pracy.

Najnowszą kolekcją wywracacie rynek całkowicie do
góry nogami. Kiedy wasz kolega prezentuje trendy na
lato 2017, wy odcinacie się od tego i prezentujecie linię
całoroczną, bez żadnych podziałów na wiosnę, lato,
zbudowaną po części ze starych sylwetek, po części
z nowych.

Tak! My lubimy rewolucję i innowację. To celowy zabieg.
Zauważyliśmy, że podział na sezony jest bez sensu w naszym przypadku. Klienci tak samo kupują u nas swetry
na wiosnę, jak i na zimę. Nie mamy skali ZARY. Poza tym
mamy swoje evergreeny, które są i będą tak długo, jak
ludzie będą chcieli je kupować. Naturalne więc jest, że
je pokazujemy. Nowością są bluzy z naszywkami i rozbudowana kolekcja denimu – spodnie, kurtki. Zawsze było
nam bliżej do eleganckiego streetu, czyli mody ulicznej.
Bardzo jesteśmy ciekawi, czy będzie się podobała publiczności.
Wychodzenie z modą naprzód i robienie kolekcji co
pół roku się nie opłaca? Przecież tak funkcjonuje
większość największych domów mody.

Tak, tylko że na świecie także powoli pojawiają się tendencje do rezygnowania z sezonowości. To chyba zdrowe,
zwłaszcza dla głowy projektanta. Media społecznościowe
w dużej mierze spowodowały, że klienci chcą od razu rzeczy, które zobaczą. Nie ma sensu zmuszać ich do czekania.
Jeden z najważniejszych filmoznawców i teoretyków
filmu – Karol Irzykowski – powiedział kiedyś, że moda
w każdej dziedzinie jest zbiorowym plagiatem, przy
którym nie ma poszkodowanego.

Wypisz wymaluj portret X muzy (śmiech). To duże
uproszczenie, zawierające nutę prawdy. Ważne jest zebranie własnych doświadczeń, inspiracji i przetworzenie
na unikatowy język kolekcji. Moda jest bardzo impresyjna, pod tym względem bardzo przypomina film. Każda
kolekcja jest wizją świata projektanta na zbliżający się sezon. Może dlatego naszą drugą największą pasją jest film.
Ważny jest efekt, nie składowa.
Zdarzyło się wam, że zobaczyliście swój pomysł
podpisany innym nazwiskiem?

Nigdy. Chociaż kiedyś nasz flagowy produkt, taka biała
koszula, został użyty w reklamie dla TVP bez naszej wiedzy i przedstawiony jako dzieło fikcyjnej projektantki.
Całość była tak sprytnie skonstruowana, żeby widz myślał, że to prawdziwa postać. Reklama kończy się stwierdzeniem – albo ma się styl, albo się go nie ma.
ENGLISH

WA Ż N E J E S T
Z EBR A N I E W Ł A S N YC H
D O Ś W I A D C Z E Ń, I N S PI R AC J I
I PR Z E T WOR Z E N I E
NA U N I K AT OW Y
J ĘZ Y K KOL EKC J I.

OUR LITTLE REVOLUTION
Be who you want to be and do not care about the opinions of
others – this is the aim of the Zuo Corp designers’ duo in their
newest campaign. Zuo Corp is telling us about the world of
fashion and the rules of this business, which is now being falsely
created by social media.

Is fashion a tyrant?

We do not think so. It all depends on you, if you want to
see it this way. Fashion is more like passion. You have to
understand it and, like with any passion or hobby, com-

NASZA MAŁA REWOLUCJA

others. In the end there is no point in doing
anything against ourselves for life is simply
too short for that.
Is this self-expression not today’s key
to creating fashion? Is the point not to
hide a whole ideology behind the visual
aspect? Rebellion, which will start to
change the awareness of certain issues in
people?

Interesting question… I do not know if this
is not the effect of carefully thought out
brands’ market strategies, which in the end
have to stand out amongst competition and
draw the clients’ attention. If there is a wish
to draw attention to a certain problem, for
example the more and more popular transparency phenomenon in fashion, where
every client of the brand is informed in detail about the process of creating a certain
piece of clothing, stages of production and
component providers, then that is great.
Same as drawing attention to employment
exploitation by big concerns, animal killings for furs or global issues connected with
ecology. It is great that fashion can be used
to fight for lifestyle improvement of others.
Build awareness, that there is more to it
than just clothes.
What goal have you set up for yourselves
alongside the new campaign?

ply with its’ rules. We do. We are all influenced by them in some ways on different levels of specialization, knowingly or not. You
have to understand how it all works, just like
in that scene from The Devil Wears Prada, in
which Meryl Streep is telling the anecdote
about the blue sweater. Furthermore, fashion reflects the society’s current condition
and its’ frame of mind. It allows rebellion
and manifestation of views. It is a great tool
of mass communication, which is directly
influencing the life and minds of millions.
Right now the rules are dictated more by
social media than by single individuals. The
times of “fashion dictators” are long gone;
maybe this is why we are surrounded by so
much ugliness, which has been lifted to the
rank of beauty. Fashion enhances the development of civilization; it allows braking
with taboo and stimulates senses. Obviously, when working with fashion you have to
have common sense and not blindly follow
trends. Same as with everything else.

I am asking because through fashion you
are fighting with fashion itself - through
demolishing barriers, releasing new
collections with mottos such as: there is no
religion, age, gender…

This is the beauty of it: thanks to fashion
anyone can feel free and emancipate on
a level that he wants. In fact there are no
rules in fashion. Generally, it is a tool that
allows you to express yourself like any other sphere of art. We are not pioneers here,
since fashion has generally always been
very liberal and many taboos have been
abolished through its use. Nevertheless,
this is what we have in our heads right now
- a huge need for freedom, a bit utopian view
of society without divisions, where anyone
can feel as he wants, without judgement and
being stigmatized by his environment. It is
our little revolution. Currently, like never
before, we feel at peace with ourselves, we
know what we want and how to achieve that.
We really wanted to share this energy with

A very simple one – be yourself and do not
pay attention to the opinions of others. Set
out your goals without taking into consideration the negative opinions. Freedom
and self-realization are most important. We
are always underlining: never do anything
against yourself. Currently in Poland we are
very irritated by the total homogeneity of society, all those national movements, which,
in fact, have very little in common with
patriotism. Poland is a diverse country, we
have national, religious, sexual minorities
and we do not appreciate the common discourse, in which a catholic family with two
children is put on a pedestal as the highest
national good. We do not understand why
anyone wants to intervene. Different things
happen in life and what we like the least is
when someone is suggesting to someone
else that he is worse.
What irritates you the most in this
business?

What irritates us the most in the world is not
something we can really relate to, whereas
there are a few things in Poland that upset
us but we have already worked through
them and we treat them as part of the home
folklore over which we do not have any influence. These are, for example, false role mod-
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other, and, obviously, not everyone has to
like everyone else. What is important is that
you have to be professional at work.
With your newest collection you are really
shaking up the market. While your friend
is presenting trends for summer 2017 you
are stepping away from that and presenting
the whole year-long line, without any
separation for spring, summer, built partly
by old silhouettes, partly by new.

Yes! We like revolution and innovation.
This was done on purpose. We have noticed
that dividing it by seasons is pointless in
our case. Clients are buying our sweaters
both for spring and winter. We do not have
ZARA’s scale. On top of that, we have our
evergreens, which are and will be as long as
people will want to buy them. Therefore, it is
natural that we are showing them. Novelties
are hoodies with patches and an expanded
denim collection – trousers, jackets. We
were always closer to elegant street fashion.
We are very curious, if the public will like it.
Stepping forward with fashion and
developing a collection every six months
is not beneficial? This is how most big
fashion houses work.

Yes, but in the world the tendencies to waive
from season divisions are also growing.
This is probably healthy, especially for the
designer’s head. Social media have largely
caused the people to immediately desire the
things that they have seen. There is no point
in forcing them to wait.
One of the most important film experts
and film theoreticians – Karol Irzykowski
– said once, that fashion in any sphere is
group plagiarism, which has no victims.

els, who can be found in any sphere. Often
because of them, especially those created by
media, an average client has a twisted view
of the brand, sees it as a place full of stupidity and cheap glitz. What we find amusing
is the belief that this is something anyone
can do. Once Kuba Wojewódzki (TN: Polish
journalist and comedian) said that fashion
is a career for people, who want to powder
their lack of personality and probably in
most cases that he knows of this is true. But
you cannot generalize. Those, who actually
have something to say and know their trade
are simply sitting quietly and do not need to

draw attention to themselves. Their work
and achievements do the talking. There are
plenty such names, with Magda Butrym at
the top of the list.
Is it possible to function and make money
in fashion without immersing in this
environment, without showing off, being,
breathing, and lying?

We feel that those, who are making money
and living off fashion in Poland, are those,
who are not showing off - simply because
they do not have to. I would not demonize
this environment so much. It works like any

Typical X muse (laughs). It is a simplification, with a pinch of truth. It is important to
gather your experiences, inspirations and
carry them over onto a unique language
of the collection. Fashion is very impressionable, in this aspect very similar to film.
Every collection is the designer’s world-vision of the approaching season. Maybe this
is why our second great passion is film. It is
the effect that matters, not the component.
Have you ever stumbled upon your idea
under someone else’s name?

Never. Although once our flag product,
certain white shirt, was used in a commercial for TVP without our knowledge and
presented as a work of a fictional designer.
The whole thing was smartly constructed in
a way that the viewer thought that it is a real
person. The commercial ends with a phrase
– you either have style or you do not.

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl
airport@airport.gdansk.pl
facebook.com/AirportGdansk
twitter.com/AirportGdansk

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY
/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK
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.

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

P1

4,00 PLN

6,00 PLN

-

P4

P2

4,00 PLN

6,00 PLN

60,00 PLN

P5

1-3 dni / 1-3 days

4-8 dni / 4-8 days

9-15 dni / 9-15 days

każda kolejna doba powyżej 15 dni
/ for every next day, above 15 days

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

19,00 PLN

69,00 PLN

89,00 PLN

10,00 PLN

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

REKLAMA

TERMINAL MIASTO TO / CITY TERMINAL MEANS:

•

licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby Turystyki

•

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

•

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

•

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

•

minimum niezbędnych formalności

•

minimum necessary formalities

•

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

•

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

•

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

•

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

•

access to the services of Kansai Sushi restaurant while waiting

•

możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai Sushi podczas oczekiwania

•

more time in the city

•

więcej czasu w mieście

•

no necessity to get to the airport with heavy luggage

•

uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko z ciężkimi bagażami

?
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

OPENING HOURS OF CITY TERMINAL:
Airport Ticket Office:
Monday–Friday 9am–5pm
Saturday 10am–2pm and Sunday - closed
Check in: Monday–Sunday 9am–5pm

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

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
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DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT
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MINIBUSEM

SAMOCHODEM

/ BY MINIBUS

/ BY CAR

AIR-TRANSFER.PL		

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• from Banino (west) – Nowatorów St.

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

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• from Tczew (south) – route S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-LęborkPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk

TAKSÓWKĄ

(i z powrotem)

/ BY TAXI

ARRIVA

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy

www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKSPort Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS

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

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa
Airport

AUTOBUSEM
/ BY BUS

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:
NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

DAW
www.bus-lebork.com

TAXI

AD-MAR
www.admartransport.pl
Grudziądz

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

Z K M GDYNIA

• 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.)

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

POCIĄGIEM
/ BY TRAIN

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

7

KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS
BELGIA / BELGIUM
BRUKSELA- CHARLEROI

www.brusselsairport.be

DANIA / DENMARK
BILLUND

www.billund-airport.com

KOPENHAGA

www.cph.dk

FINLANDIA / FINLAND
TURKU

www.finavia.fi

HELSINKI

www.finavia.fi

FRANCJA / FRANCE
PARYŻ-BEAUVAIS

www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE

www.grenoble-airport.com

HISZPANIA / SPAIN

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

SZKOCJA / SCOTLAND
ABERDEEN

www.aberdeenairport.com

GLASGOWINTERNATIONAL

www.gpia.co.uk

EDYNBURG

www.edinburghairport.com

SZWECJA / SWEDEN
GÖTEBORG

www.goteborgairport.se

BARCELONA

www.barcelona-airport.com

MALMÖ-STURUP

www.lfv.se/sv/Malmo

ALICANTE*

www.alicante-airport.net

SZTOKHOLM-ARLANDA

www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA

www.skavsta.se

HOLANDIA / NETHERLANDS
EINDHOVEN

www.eindhovenairport.com

GRONINGEN

www.groningenairport.nl

IRLANDIA / IRELAND
www.belfastairport.com

CORK

www.corkairport.com

DUBLIN

www.dublinairport.com

ISLANDIA / ICELAND
www.kefairport.is

MALTA / MALTA
MALTA

IVANO-FRANKIVSK

www.airport.if.ua

KIJÓW

airport.kiev.ua

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

BELFAST

REYKJAVIK

UKRAINA / UKRAINE

www.maltairport.com

NIEMCY / GERMANY

BIRMINGHAM

www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL

www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD

www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD

www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL

www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON

www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED

www.stanstedairport.com

MANCHESTER

www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE

www.newcastleairport.com

WŁOCHY / ITALY

DORTMUND

www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN

www.frankfurt-airport.de

MEDIOLAN

www.milanomalpensa-airport.com

FRANKFURT HANN

www.hahn-airport.de

PIZA*

www.pisa-airport.com

HAMBURG

www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN

www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM

www.munich-airport.de

NORWEGIA / NORWAY
ALESUND
BERGEN
* Połączenia sezonowe / seasonal connections

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

POLSKA / POLAND
KRAKÓW

www.krakowairport.pl

RADOM

www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA

www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –
MODLIN

www.modlinairport.pl

REYKJAVIK
REYKJAVIK

TRONDHEIM
TRONDHEIM
MOLDE
MOLDE
ALESUND
ALESUND
BERGEN
BERGEN

OSLO
OSLO
HAUGESUND OSLO-RYGGE
HAUGESUND OSLO-RYGGE

ABERDEEN
ABERDEEN

STAVANGER OSLO-TORP
STAVANGER OSLO-TORP

EDYNBURG
EDYNBURG

CORK
CORK

KRISTIANSAND
KRISTIANSAND

GLASGOW
GLASGOW
BELFAST
BELFAST
NEWCASTLE
NEWCASTLE
DUBLIN
LEEDS-BRADFORD
DUBLIN
LEEDS-BRADFORD
MANCHESTER
MANCHESTER
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
LIVERPOOL
DONCASTER-SHEFFIELD
BIRMINGHAM
BIRMINGHAM
BRISTOL
BRISTOL

GÖTEBORG
GÖTEBORG

SZTOKHOLM
SZTOKHOLM

TURKU
TURKU

HELSINKI
HELSINKI

SZTOKHOLM-SKAVSTA
SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND
BILLUND
KOPENHAGA
KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP
MALMÖ - STURUP

GRONINGEN
GRONINGEN
LONDYN-STANSTED
LONDYN-STANSTED
LONDYN-LUTON
LONDYN-LUTON

HAMBURG
HAMBURG

GDAŃSK
GDAŃSK
EINDHOVEN
EINDHOVEN
BRUKSELA
BRUKSELA
PARYŻ-BEAUVAIS
PARYŻ-BEAUVAIS

DORTMUND
DORTMUND

WARSZAWA
WARSZAWA

KOLONIA-BONN
KOLONIA-BONN
FRANKFURT
FRANKFURT
FRANKFURT
HAHN
FRANKFURT
HAHN

RADOM
RADOM
KIJÓW
KIJÓW

KRAKÓW
KRAKÓW
MONACHIUM
MONACHIUM

GRENOBLE
GRENOBLE

IVANO-FRANKIVSK
IVANO-FRANKIVSK

MEDIOLAN-BERGAMO
MEDIOLAN-BERGAMO

PIZA*
PIZA*

*

BARCELONA
BARCELONA

ALICANTE*
ALICANTE*

MALTA

MALTA

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

?

Szczegółowy rozkład połączeń znajdą Państwo na stronie:
Detailed flight schedule available on:

www.airport.gdansk.pl/schedule/departures-schedule

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

KAMERY INTERNETOWE
NA LOTNISKU GDAŃSK

WEBCAMS AT GDANSK
AIRPORT

Od 18 lipca 2016 roku na gdańskim lotnisku działa kolejna, dziewiąta już kamera internetowa. Nowo zainstalowany sprzęt jest wyjątkową atrakcją, bo skierowany jest na pas startowy, dzięki czemu
widzowie z całego świata będą mogli oglądać na żywo starty i lądowania. To wspaniała okazja do wirtualnego pożegnania odlatującej bliskiej osoby lub śledzenia, czy oczekiwany przez nas samolot
już wylądował. Jak dotąd, kamery internetowe Lotniska Gdańsk
odtwarzane są codziennie przez internautów ze wszystkich zakątków globu. Jak stwierdził Tomasz Kloskowski, prezes zarządu
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, stronę www.airport.
gdansk.pl/airport/kamery-internetowe każdego dnia odwiedza około 20 tysięcy użytkowników.

Since 18 July 2016, another webcam, the ninth one, has been operating at Gdansk Airport. The recently installed device is a special attraction, because it's directed at the runway, and thanks to
that, viewers from all over the world will be able to watch takeoffs and landings live. It's a great opportunity for saying goodbye
to the departing nearest and dearest or checking whether a plane
we're waiting for has already landed. So far, the images from the
webcams at Gdansk Airport are watched every day by Internet users all over the world. According to Tomasz Kloskowski, the CEO of
Gdansk Lech Walesa Airport, the website www.airport.gdansk.pl/
airport/kamery-internetowe is visited by about 20 thousand users
every day.

NOWY WŁAŚCICIEL
POWIERZCHNI DUTY FREE

A NEW DUTY FREE
AREA OWNER

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego przetargu w lipcu 2016 roku
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zawarł wieloletnią umowę
z firmą Lagardere Travel Retail na zagospodarowanie powierzchni
handlowo-usługowych. Grupa Lagardere Travel Retail to lider rynku
operatorów powierzchni duty free i lokali gastronomicznych na lotniskach i dworcach. Posiada 714 placówek działających w ramach 33
różnych marek na terenie Europy, Azji i Ameryki Północnej. W wyniku zawarcia umowy w latach 2016-2018 na Lotnisku Gdańsk powstanie kilkanaście nowych obiektów handlowych. Inwestycja wyniesie
firmę ponad 30 milionów złotych i sprawi, że Lagardere Travel Retail
stanie się tzw. master-koncesjonerem w gdańskim porcie lotniczym
do 2028 roku. Największą atrakcją wśród nowych lokali będzie bez
wątpienia butik ekskluzywnej marki Victoria's Secret w mającym
powstać pasażu Premium.

Following an open tender procedure, in July 2016, Gdansk Lech
Walesa Airport concluded a multiannual contract with the Lagardere Travel Retail company for the use of sales and service areas.
Lagardere Travel Retail Group is a market leader in duty free
zones and foodservice at airports and railway stations. It has
714 establishments operating within 33 various brands in Europe, Asia and North America. As a result of the conclusion of
the contract, in 2016–2018, several new stores will be opened at
Gdansk Airport. The investment will amount to PLN 30 million
and will have made Lagardere Travel Retail a so-called master
concessionaire at Gdansk Airport by 2028. The greatest attraction of the new stores will undoubtedly be a boutique of an exclusive brand – Victoria's Secret – in the Premium passage which is
planned to be opened. 

EN

EN

ALICANTE
UROCZA MIEJSCOWOŚĆ NA SŁONECZNY WEEKENDOWY
WYPAD ORAZ IDEALNA BAZA WYPADOWA DO DALSZYCH
PODRÓŻY PO POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU PÓŁWYSPU
IBERYJSKIEGO. TO NAJBARDZIEJ NA ZACHÓD POŁOŻONE
MIEJSCE W HISZPANII, DO KTÓREGO DOLECICIE
BEZPOŚREDNIO Z GDAŃSKA LINIAMI RYANAIR. SPIESZCIE
SIĘ, BO LOTY SĄ SEZONOWE!
Tekst: Sylwia Gutowska

Zdjęcia: Pixabay.com

GDZIE TO JEST?

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?

Krem z filtrem oraz mapę Walencji i sąsiedniej Andaluzji – może się
przydać, bo bliższe i dalsze okolice roją się od perełek – urokliwych
miasteczek i pięknych plaż. 
EN

ALICANTE

A LOVELY CITY FOR A SUNNY WEEKEND TRIP AND
A PERFECT LOCATION FOR FURTHER TRIPS ACROSS THE
SOUTHERN COAST OF THE IBERIAN PENINSULA. IT'S THE
WESTERNMOST PLACE IN SPAIN, WHERE YOU CAN GET
DIRECTLY FROM GDAŃSK WITH RYANAIR. HURRY UP,
BECAUSE THE FLIGHTS ARE ONLY FOR THE SEASON!

WHERE IS IT?

Situated in the province of Valencia, in the south of Spain, between
Catalonia and Andalusia. By the Mediterranean sea.

W prowincji Walencja, położonej na południu Hiszpanii, między Katalonią a Andaluzją. Nad samym Morzem Śródziemnym.

HOW TO GET THERE?

JAK DOJECHAĆ?

INTERESTING FACTS

Bezpośrednim samolotem linii Ryanair z Lotniska Gdańsk.

CIEKAWOSTKI
Na południu Hiszpanii ze względu na góry bardzo słabo rozwinęła się
infrastruktura kolejowa. Z Alicante pociągiem pojedziemy do Murcii
i Madrytu. W pobliżu miasta znajduje się miejscowość San Juan, jedno
z ulubionych kąpielisk madrytczyków.

WARTO ZOBACZYĆ

Castillo de Santa Barbara, zamek, którego początki sięgają aż IX
wieku. Jak wiele tego typu budowli w Walencji i Andaluzji, z początku był zamkiem Maurów, Arabów zamieszkujących w dawnych czasach Półwysep Iberyjski. Zamek mieści się na 166 m n.p.m. na najwyższym wzniesieniu miasta, zwanym Benacantil.
Explanada de España, zwana też Paseo de la Explanada to jeden
z najsłynniejszych pasaży turystycznych w całej Hiszpanii i znak rozpoznawczy miasta.
Casa Carbonell przy końcowej części pasażu Explanada de
España – tego nie da się nie zobaczyć, to jeden z najładniejszych
i najbardziej wyeksponowanych budynków w Alicante. Mieści się
przy samej przystani.
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), czyli Muzeum
Sztuki Współczesnej Alicante przy placu Santa María w XVII-wiecznej
kamienicy kryje dzieła Joana Miró, Pabla Picassa, Juana Grisa, Wassily'ego Kandinsky'ego, Salvadora Dalego i wielu, wielu innych.

Take a direct flight with Ryanair from Gdansk Airport.

In the south of Spain, due to the mountains, the railway infrastructure
is poorly developed. From Alicante, we can get to Murcia and Madrid by
train. Near the city, there is a town, San Juan, one of the favourite seaside
resorts of the inhabitants of Madrid.

PLACES TO VISIT

Castillo de Santa Barbara, a castle, whose origins date back to the
9th century. As many such buildings in Valencia and Andalusia, in
the beginning it was controlled by the Moors – Arab inhabitants of
the Iberian Peninsula. The castle stands on the top of the highest
mount of the city (166 m above sea level) – Mount Benacantil.
Explanada de España, also known as Paseo de la Explanada, is one of
the most famous tourist promenades in Spain and an emblem of the city.
Casa Carbonell, located at the end of the promenade Explanada
de España, by the harbour – a 'must-see', it's one of the most beautiful and most emblematic buildings in Alicante.
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), that is Alicante Museum of Contemporary Art, housed in the 17th century building
near the Santa Maria square, exhibits works by Joan Miró, Pablo Picasso, Juan Gris, Wassily Kandinsky, Salvador Dalí and many more.

WHAT TO TAKE?

Sun cream and a map of Valencia and Andalusia – it can come in
handy, because the neighbourhood and the surrounding areas are
full of idyllic destinations – lovely towns and magnificent beaches.

SAS –

LINIE INNE NIŻ
WSZYSTKIE

SAS, CZYLI SCANDINAVIAN AIRLINES, TO FIRMA,
KTÓRA JEST DOSKONALE ZNANA KAŻDEMU,
KTO KORZYSTA Z PRZELOTÓW DO KRAJÓW
SKANDYNAWSKICH I NIE TYLKO. JEDNAK NIE
KAŻDY WIE, ŻE O JEJ WYJĄTKOWOŚCI NIE
ŚWIADCZY TYLKO BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ
OFEROWANYCH USŁUG.
Tekst: Kajetan Kusina

S

AS współpracuje z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
już od dwudziestu lat. Na tym rynku to naprawdę spory kawałek
czasu, w trakcie którego lotnisko przeszło kilka dużych transformacji, a sam rynek lotów do Skandynawii mocno się rozwinął. SAS
na początku swojej działalności w Gdańsku obsługiwał od jednego do
dwóch rejsów – obecnie ich liczba wzrosła trzykrotnie i jest największa
w całej Polsce. Wśród docelowych portów lotniczych znajdują się najważniejsze skandynawskie miasta, czyli Sztokholm, Kopenhaga i Oslo.

ZDJĘCIA: PIXABAY.COM (1), MAT. PRASOWE (2,3,4).

Bardzo istotnym elementem działalności polskich oddziałów SAS
jest ich wyjątkowa samowystarczalność. To jedyna linia, która prowadzi
własną obsługę pasażerską z bieżącą odprawą i obsługą biletową – agencjom handlingowym powierzane są tylko: obsługa rampy i opieka nad
bagażami. Jest to możliwe dzięki wyjątkowo doświadczonej i kompetentnej obsłudze, której każdy członek może wykonywać dowolne zadania.
Odbywa się to na zasadzie porannych briefingów, w czasie których każdy z pracowników dowiaduje się, czym będzie się danego dnia zajmował,
co bardzo pomaga w zwalczeniu monotonii pracy. To efekt długotrwałej
współpracy – część pracowników jest związana z gdańskim oddziałem
od samego początku jego funkcjonowania, a od wielu lat firma nie miała potrzeby zatrudniania nikogo nowego. Stały skład ekipy oczywiście
zwiększa wzajemne zaufanie, ale ma także bardzo dobry wpływ na relacje ze stałymi pasażerami, którzy po kilku lotach są już często rozpoznawani i witani po nazwisku, co nie jest zbyt częstym zwyczajem w czasie
innych rejsów. Warto wspomnieć także, że pracownicy SAS jako jedni
nielicznych w Europie noszą osobne mundury, co zwiększa ich więź z firmą. Oczywiście ta pewna samowystarczalność nie sprawia, że pracownicy SAS odcinają się od reszty portu lotniczego – ich współpraca odbywa się w przyjaznej atmosferze i opiera się na wspólnej pomocy.
SAS w Gdańsku nie zajmuje się jednak tylko obsługiwaniem połączeń. Równie ważnym elementem jego działalności jest także biuro
wparcia niosące pomoc oddziałom firmy w całej Europie. Biuro zaczyna pracę już od piątej rano, a kończy o dwudziestej. Pracują w nim
specjaliści mający wiedzę na temat wszelkich szczegółów regulaminu
i polityki firmy w sprawie rzeczy dozwolonych w czasie lotu. Muszą często reagować błyskawicznie na telefony z zapytaniami o zagadnienia
bieżącej odprawy w porcie po drugiej stronie kontynentu. Nierzadko są
to też dość specyficzne problemy dotyczące np. możliwości przewozu
zwierząt czy też sprzętu muzycznego. Nic dziwnego, że telefony w biurze dzwonią praktycznie bez przerwy.
Wybierając się na lot obsługiwany przez SAS warto zatem pamiętać, że zostanie się ugoszczonym przez ludzi, którzy bardzo mocno utożsamiają się ze swoją firmą i dbają o jej dobry wizerunek, co

oczywiście przekłada się na komfort podróży samych pasażerów.
Dzięki temu mogą się oni poczuć tak samo wyjątkowi, jak obsługujący
ich przewoźnik.
Z gdańskiego lotniska samolotami SAS można polecieć do Kopenhagi, Oslo-Gardermoen oraz do Sztokholmu-Arlandy.

SAS – AIRLINES DIFFERENT
FROM OTHERS
EN

SAS SCANDINAVIAN AIRLINES IS A COMPANY WELL KNOWN
TO ANYONE WHO FLIES TO SCANDINAVIAN COUNTRIES
AND FURTHER. STILL NOT EVERYBODY KNOWS THAT ITS
UNIQUENESS IS SHOWN NOT ONLY BY THE HIGH QUALITY
OF OFFERED SERVICES.
SAS cooperates with Lech Wałęsa Airport in Gdansk for more than

twenty years. On this market this is a really long period of time,
during which the airport has undergone a few big transformations
and the Scandinavian flights’ market itself has highly developed. At
the beginning of its activity in Gdańsk SAS was operating only one
to two flights – currently this number has risen three times and it is
the highest in Poland. Amongst the target airports there are the most
important Scandinavian cities: Stockholm, Copenhagen and Oslo.
A very important element of Polish SAS branches is their incredible self-sufficiency. It is an only airline that has its own passenger service with current check-in and ticket services – handling agencies
are trusted only with ramp services and luggage care. It is possible
only thanks to exceptionally experienced and competent staff members, amongst who every person can perform any task. This happens
through morning briefings, during which each staff member finds
out what he will be working on during the day. This really helps with
fighting monotony at work. This is an effect of long-term cooperation
– a group of staff workers is connected with the Gdańsk branch from
the very start of its functioning and for many years the company had
no need to hire anyone. The permanent team obviously enhances
trust between staff members, therefore it has very good influence
on relations with regular passengers, who are often recognized after
a few flights and greeted by name, which is not a very common practise on other flights. It is also worth mentioning that SAS staff members as one of very few in Europe wear different uniforms, which

strengthens their bond with the company. Of course this certain
self-sufficiency is not causing SAS team members to alienate themselves from the rest of the airport – their cooperation takes place in
friendly atmosphere and is based on mutual help.
SAS in Gdańsk takes care of not only operating the flights. Another very important aspect of their work is a support office helping
company branches in all of Europe. The office starts working at 5am
and finishes at 8pm. The specialists who work there have knowledge
regarding all details of the company regulations and policy about
permitted things during flight. They often have to react immediately to phone calls with questions about current check-ins happening
in airports on the other side of the continent. Very often passengers
call with pretty specific issues regarding, for example, the possibility
of animal or musical equipment transfer. No wonder the phones in
the office are ringing practically all the time.
When setting off on a SAS serviced flight it is worth to remember that you will be hosted by people, who are very strongly identifying with their company and they care about its good image, which
of course is carried over to the travel comfort of the passengers.
Thanks to this, they can feel as unique as the servicing carrier.
From Gdańsk Airport you can fly on SAS airplanes to Copenhagen, Oslo-Gardermoen and to Stockholm-Arlanda.

REKLAMA

VIP SERVICES
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W ramach usługi VIP zapewniamy Państwu:
••
••

osobny,
osobny, dyskretny
dyskretny punkt
punkt kontroli
kontroli bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa,
kompleksową
kompleksową odprawę
odprawę biletowo
biletowo –
– bagażową,
bagażową, celną
celną oraz
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•• komfortowe
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pracy
podczas przebywania w Saloniku VIP,
•• bogatą
bogatą ofertę
ofertę artykułów
artykułów spożywczych
spożywczych oraz
oraz napojów,
napojów,

•• możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu, urządzeń biurowych,
TV, a także przeprowadzenia ważnych rozmów w osobnym pomieszczeniu,
•• indywidualny transport do/z samolotu,
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offer:offer:
VIPservices
services

•• aa private,
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•• możliwość skorzystania z miejsc parkingowych w sąsiedztwie Saloniku VIP.
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